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Voorwoord
Margreet Horselenberg
Voor u ligt het jaarverslag 2015 van
de SAMIJ. Met dit jaarverslag informeren wij u over de voortgang van
de samenwerking in het IJsselmeergebied. Samenwerking die nodig is
om incidenten goed te kunnen afhandelen. Samenwerking die nodig
is in de voorbereiding, omdat veel
partijen een rol hebben bij het bestrijden van incidenten.
Het IJsselmeergebied is een groot watergebied dat intensief gebruikt wordt.
Dit intensieve gebruik leidt tot relatief
veel incidenten. Meer dan op bijvoorbeeld de Noordzee of in het Waddenzeegebied. Dit komt omdat het IJsselmeergebied niet
alleen het grootste aaneengesloten watergebied is,
maar ook het gebied dat het meest gebruikt wordt voor
recreatie.
Incidentbestrijding vraagt om een slagvaardig optreden van verschillende hulpdiensten. Samenwerking is
daarbij essentieel. Samenwerking is niet altijd makkelijk en samenwerken kost energie. Toch is het van
groot belang om als hulpverleningsdiensten met elkaar

te werken in een netwerk. Je hebt elkaar
nodig.
Sinds de oprichting van de SAMIJ, in
2010, is de samenwerking op het water
tussen de verschillende veiligheidspartners aanzienlijk verbeterd. De SAMIJ
heeft zich in de afgelopen jaren gevormd
tot een solide basis voor de samenwerking in het IJsselmeergebied. Daarbij lag
de focus tot nu toe vooral op incidentbestrijding. De toename van het aantal incidenten in het IJsselmeergebied vraagt
echter ook om een stevigere inzet op
het beheersen van de risico’s, door middel van voorlichting en handhaving. Risicobeheersing is weliswaar niet de primaire taak van
de veiligheidsregio. Toch kan het zinvol zijn om samen
met de veiligheidsregio’s rondom het IJsselmeergebied
te werken aan een risicoprofiel. Die handschoen pakken
wij als SAMIJ graag samen met onze veiligheidspartners
op. Want ook als het om incidenten op het water gaat,
geldt het motto ‘Voorkomen is beter dan genezen’.
Margreet Horselenberg
Voorzitter van de SAMIJ, burgemeester van Lelystad
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SAMIJ op de radar

SAMIJ staat voor Samenwerkingsregeling ongevallenbestrijding IJsselmeergebied. De SAMIJ is een
netwerkorganisatie. De SAMIJ bestaat sinds 1988
als overeenkomst tussen organisaties in het IJsselmeergebied. Aan de huidige netwerkorganisatie ligt
de Overeenkomst SAMIJ ten grondslag, die in 2010
ondertekend is.

In dit netwerk zijn veel partijen actief en betrokken.
Partijen met allen een eigen rol en taak in de incidentbestrijding. Het netwerk is in beweging en breidt nog
steeds uit. In 2012 is het SAMIJ-netwerk uitgebreid
met Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. De
verwachting is dat Veiligheidsregio IJsselland in 2016
toetreedt als negende regio.

Het doel van dit netwerk is het organiseren van een
sterke waterhulpverlening in het IJsselmeergebied.
De volgende organisaties zijn betrokken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
Hulpverleningsdienst Fryslân
Veiligheidsregio Flevoland (coördinerende veiligheidsregio)
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
Veiligheidsregio Utrecht
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Veiligheidsregio Gelderland-Midden
Kustwacht

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
Politie Nederland, Landelijke eenheid
Rijkswaterstaat Midden Nederland
Reddingsbrigade Nederland
Waterschap Zuiderzeeland
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Waterschap Reest en Wieden
Wetterskip Fryslân
Waterschap Vallei en Eem
Waterschap Hollands-Noorderkwartier

Deze organisaties hebben onderling samenwerkingsafspraken gemaakt.
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Het IJsselmeergebied bestaat uit het IJsselmeer, het
Markermeer, het IJmeer, de Gouwzee en de Randmeren, inclusief het Zwartemeer. De SAMIJ richt zich hierbij op de bovenregionale bestuurlijke- en operationele
afstemming om een effectieve en efficiënte samenwerking binnen de waterhulpverlening te realiseren in het
IJsselmeergebied.
Het Bestuurlijk Begeleidingsorgaan (hierna BBO) stuurt
de SAMIJ-regeling aan. Mevrouw Horselenberg, burgemeester van gemeente Lelystad is voorzitter. Bestuurders vanuit alle veiligheidsregio’s nemen deel in
dit orgaan.1

Gemeenten en veiligheidsregio's in en rond het IJsselmeergebied

Gemeenten en veiligheidsregio’s in en rond het IJsselmeer

Grootegast

Harlingen

Fryslân
Súdwest Fryslân

GaasterlânSleat

Hollands Kroon

Lemsterland

Enkhuizen

Noord-Holland Noord

Medemblik

Steenwijkerland
Noordoostpolder

Stede
Broec

Urk

Drechterland

De Operationele Werkgroep (hierna OW) stelt altijd een
jaarprogramma op.2 Grote operationele oefeningen,
themabijeenkomsten en publicatie van draaiboeken zijn
enkele activiteiten die de werkgroep op zich neemt.
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Veiligheidsregio Flevoland is de coördinerende regio
van deze netwerkorganisatie. Hier is de waterfunctionaris in dienst. De waterfunctionaris coördineert en regisseert de samenwerking tussen de partijen.
Een klein stafbureau van de SAMIJ3 levert producten
die aan alle betrokken crisispartners ter beschikking
worden gesteld.
1
2
3

In bijlage 1 zijn de leden opgenomen.
In bijlage 2 zijn de leden opgenomen
Coördinerende veiligheidsregio Flevoland levert de mede-
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Inleiding

In het SAMIJ-netwerk zijn veel organisaties actief
en betrokken. Deze organisaties hebben allen een
eigen rol en taak. Afspraken over de wijze van incident bestrijden in het IJsselmeergebied zijn vastgelegd in het incidentbestrijdingsplan IJsselmeergebied 2013.
Gezamenlijk zijn in 2015 werkzaamheden verricht om
de gestelde doelen te behalen. Deze werkzaamheden
volgen uit het meerjarenprogramma 2014-2017.
In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over
de activiteiten die in 2015 uitgevoerd zijn en de daarbij
behaalde resultaten.
Het jaarprogramma 2015 is ingedeeld in drie onderdelen:
•
Bestuur en communicatie
•
Voorbereiding
•
Vakbekwaamheid
De bestuurlijke coördinatie van dit jaarprogramma is
belegd bij het BBO. De OW, onder leiding van de waterfunctionaris, is verantwoordelijk voor de operationele
coördinatie van dit jaarplan. De uitvoering van de werk-
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zaamheden ligt gedeeltelijk bij de deelnemende organisaties, de waterfunctionaris, het ondersteunend bureau
van de SAMIJ en kennisgroepen.
Na vaststelling van het jaarverslag wordt het ter kennisneming aan de deelnemers van de SAMIJ toegezonden
en geplaatst op de SAMIJ-website:
www.incidentbestrijdingophetwater.nl.
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Vertrekpunt

Het IJsselmeergebied is het grootste aaneengesloten watergebied van Nederland. Veel verschillende
crisispartners hebben bij de incidentenbestrijding
in dit gebied een rol. Sommige zijn regionaal georganiseerd, zoals de veiligheidsregio’s. Anderen zijn
landelijk georganiseerd, zoals de Kustwacht. Voor
de incidentbestrijding in het IJsselmeergebied is
de SAMIJ sinds 2010 hét netwerk waarin de voorbereiding op bovenregionaal niveau wordt gecoördineerd.

Sinds 2010 coördineert, regisseert en initieert de SAMIJ als netwerkorganisatie de afspraken en voorbereiding in het IJsselmeergebied. Enkele punten blijven
van belang:

Het tijdig en juist melden en alarmeren tijdens incidenten is belangrijk. De waterhulpverlening start immers
zodra de meldkamers deze in gang zetten. Voor incidenten op het water zijn dit niet alleen de (voormalig)
regionale meldkamers, maar ook het coördinatiecentrum van de Kustwacht en de verkeersposten van Rijkswaterstaat. Verbetering van melding en alarmering van
de waterhulpverlening verdient de komende jaren nog
extra aandacht. Dit in samenwerking met de hulpverlening op het land. Daarnaast wint inzet van kennis - en
tijdige informatie-uitwisseling tijdens de voorbereiding
op incidenten en tijdens de inzet van de waterhulpverlening, aan terrein. Dit wordt vanuit de SAMIJ verder
opgepakt.

Deze werkwijze levert uiteindelijk een sterkere waterhulpverlening op. Hierbij worden met name de raakvlakken van de samenwerking in SAMIJ-verband voorbereid. Kennis en producten worden hiervoor door de
deelnemers ter beschikking gesteld voor het gemeenschappelijke doel.

•
•

Binding en verbinding tussen organisaties hebben
blijvend aandacht nodig.
In SAMIJ-verband werken we aan gezamenlijke
doelen. Dit betekent samen werken, samen sturen
en samen financieren.

De SAMIJ streeft naar vernieuwing, en oefent zoveel
mogelijk vóóraan in de ‘beleidsketens’ en processen
haar invloed uit, om de samenwerking te versterken.
Dit geldt voor regionale, bovenregionale en landelijke
multidisciplinaire onderwerpen die incidentbestrijding
op het water raken.
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Natuurlijk betekent dit ook dat het SAMIJ-netwerk kennis en expertise deelt en opbouwt met andere Nederlandse watergebieden en landelijke netwerken. Zo
streeft de SAMIJ, samen met de andere crisispartners,
naar één uniforme werkwijze van de waterhulpverlening in Nederland.
Onderstaande cijfers van incidenten en meldingen geven aan, dat een degelijke waterhulpverlening nodig is.

Vanuit Rijkswaterstaat (Midden Nederland)
2011

2012

2013

2014

2015

Nautische incidenten

614

773

783

683

766

Verontreiniging

251

175

206

128

132

Vanuit de Kustwacht
(geregistreerde SAR-meldingen per watergebied)
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Gebied

2011

2012

2013

2014

2015

IJsselmeergebied

615

571

525

708

589

Waddenzee

253

219

186

221

236

Zeeland en
Zuid-Holland

263

265

254

343

262

Noordzee

499

478

403

620

476
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Werkzaamheden SAMIJ 2015

Vanaf 2013 is door de SAMIJ gewerkt aan een meerjarenprogramma. Ook tijdens de bestuurlijke IJsselmeerconferentie in 2013 is hier aandacht aan
besteed. In de tweede helft van 2014 is het Meerjarenprogramma 2014-2017 vastgesteld.
Op basis van dit meerjarenprogramma is het jaarprogramma 2015 opgesteld. Dit jaarprogramma bestaat uit
drie onderdelen:
•
Bestuur en communicatie
•
Voorbereiding
•
Vakbekwaamheid
Hier volgt een beknopte weergave van de werkzaamheden die de SAMIJ in 2015 heeft verricht.
4.1 Bestuur en communicatie
De werkzaamheden op het onderdeel Bestuur en communicatie richten zich op:
•
Realisatie van het draagvlak en betrokkenheid bij
alle deelnemers.
•
Afstemming in de diverse bestuurlijke organisaties1.
•
Ondersteuning van bestuurlijke besluitvorming.
1

•
•

Vormgeving van de planning en control cyclus.
Bedrijfsvoering en secretariaat van het stafbureau
SAMIJ.

Om deze doelstellingen te bereiken is het BBO in 2015
driemaal bijeengekomen. Bestuurders vanuit alle deelnemende veiligheidsregio’s nemen deel aan het BBO.
Eind 2014 is de burgemeester van Elburg toegetreden
in het BBO namens Veiligheidsregio Noord- en Oost
Gelderland.
Op 12 november 2015 heeft de SAMIJ de bestuurlijke
IJsselmeerconferentie georganiseerd in Enkhuizen. Op
deze dag zijn de resultaten van een onderzoek naar
risicobeheersing gepresenteerd. Ook zijn er incidentscenario’s voorgelegd aan bestuurders, om meer inzicht te krijgen in vraagstukken die leven bij inzet van
waterhulpverlening en gebeurtenissen op het water.
Op landelijk niveau heeft de SAMIJ in 2015 de samenwerking met andere samenhangende risicowatersystemen, zoals Noordzee en Waddenzee, voortgezet.
Begin 2015 is de actualisatie van het landelijke handboek Incidentbestrijding op het water, een basisdocument voor waterhulpverlening in Nederland, tot stand

Dit betreft algemene en functionele partijen op lokaal, regionaal en landelijk niveau.
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gekomen. De SAMIJ heeft aan deze actualisatie een
prominente bijdrage geleverd. Op 30 september is dit
handboek door het Instituut Fysieke Veiligheid officieel
aangeboden aan alle relevante partners.
Aangezien de SAMIJ werkt aan een degelijk netwerk,
zijn in 2015 vanuit Veiligheidsregio Flevoland gesprekken met Veiligheidsregio IJsselland opgestart. Deze
gespreken hebben geleid tot een overeenkomst tussen
beide regio’s. Met deze overeenkomst is de basis ge-
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legd voor toetreding van Veiligheidsregio IJsselland in
de SAMIJ in 2016.
Om alle betrokkenen op de hoogte te houden van ontwikkelingen op het gebied van waterhulpverlening in
het IJsselmeergebied is het SAMIJ-nieuws, hét nieuwsbulletin van de SAMIJ, in 2015 tweemaal uitgekomen.
De eerste editie stond in het teken van de Landelijke
Veiligheidsdag. In de tweede editie is uitgebreide aandacht besteed aan de IJsselmeerconferentie.

2015

4.2 Voorbereiding
Het SAMIJ-netwerk heeft in 2015 ingezet op verdere
professionalisering van de waterhulpverlening in
het IJsselmeergebied. Het incidentbestrijdingsplan
IJsselmeergebied 2013 (hierna IBP) bepaalt de coördinatie binnen dit “samenhangende risicowatergebied” en besteedt aandacht aan de operationele
uitwerking van (incident)scenario’s.
Om een uniforme landelijke werkwijze te gebruiken binnen de waterhulpverlening, is het van belang dat alle
crisispartners de afspraken uit het IBP binnen de eigen
organisatie een plek geven en operationeel maken. Alleen dan kan samenwerking op het water met alle partijen goed uit de verf komen.
Onderdelen van het IBP zijn:
1) Coördinatieplan
•
Het gebied
•
Betrokken partijen
•
Randvoorwaardelijke processen:
› Melding en alarmering
› Leiding en coördinatie
› Op- en afschaling
› Informatiemanagement
2) Operationeel plan
•
Maatregelen per (incident)scenario
Het IBP uit 2009 is in 2013 geactualiseerd. Deelnemers
aan de SAMIJ-regeling zijn hier nauw bij betrokken geweest. Het IBP uit 2013 is met name op de volgende
onderdelen aangepast:

•
•
•

Nieuwe wet- en regelgeving is opgenomen.
Het is toegankelijker en meer op maat vormgegeven.
Het aantal meldkamers dat coördinerend kan optreden bij waterhulpverlening is teruggebracht.

In 2015 is door de SAMIJ ingezet op het verwerken van
samenwerkingsafspraken van het IBP binnen de deelnemende organisaties. De deelnemende organisaties
hebben daarvoor verschillende activiteiten ontplooid.
Om het overzicht te houden op deze activiteiten is in
2015 een werkagenda opgesteld. Per organisatie is inzichtelijk gemaakt wat zij hebben gerealiseerd en wat
zij nog moeten realiseren.
Bij het IBP hoort een dekkingsplan. Een dekkingsplan
beschrijft de mate waarin de waterhulpverlening kan
voldoen aan de opkomsttijden en operationele prestaties. Dit plan maakt ook inzichtelijk welke operationele
grenzen er zijn.
In 2015 is een actuele versie van het dekkingsplan opgeleverd. Het dekkingsplan komt voort uit afspraken die
in de overeenkomst SAMIJ 2010 zijn vastgelegd. Het
document geeft een totaaloverzicht van hulpverleningsmiddelen en capaciteit die in het gebied ingezet kunnen worden. Ook geeft het plan de verschillende verantwoordelijke organisaties de mogelijkheid om vanuit
de huidige situatie van schaarste op sommige punten
gezamenlijk tot een oplossing of verbetering van die
situatie te komen.
Als het op waterhulpverlening aankomt, is het water
van de Randmeren als een bijzonder gebied aan te
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merken. De grenzen van vijf veiligheidsregio’s en eenentwintig gemeenten lopen door het watergebied van
deze meren. Om de gezamenlijke waterhulpverlening
te verbeteren, zijn er in de periode 2012-2014 drie projecten gestart. In 2015 is de voortgang van de projecten
geëvalueerd.

2

14

Het zoeken en redden van vermiste personen op het water.

Ten slotte is, om de dekking van Search and Rescue2
op de Randmeren te verbeteren, in Zeewolde een uitrukpost opgericht. Brandweer Flevoland en de Kustwacht werken samen op deze post.

2015

4.3 Vakbekwaamheid
Om de waterhulpverlening goed voor te bereiden op
uitdagende incidenten en crises, levert de SAMIJ een
bijdrage aan de gezamenlijke vakbevoegheid en vakbekwaamheid van alle functionarissen die een rol hebben
bij de incidentbestrijding op het water. De deelnemende
organisaties zijn hierbij zelf verantwoordelijk voor de invullingen en uitvoering van dit opleidingstraject.
Begin 2014 is het Meerjarenbeleidsplan Opleiden, Trainen en Oefenen 2014-2017 opgesteld door de SAMIJ.
Het plan heeft verschillende doelen:
•
Het uniform werken van verschillende crisispartners binnen de waterhulpverlening;
•
het goed voorbereiden van waterhulpverleners
door actuele opleidingen en oefeningen in het IJsselmeergebied in samenwerking met alle relevante
crisispartners.
De volgende activiteiten hebben in 2015 in dit kader
plaatsgevonden:
•
Een gezamenlijke bijscholing (18 juni 2015, organisatie: Veiligheidsregio Flevoland);
•
een bijscholingscursus “Incidentbestrijding op het
water” voor meldkamerpersoneel van Flevoland en
Gooi en Vechtstreek (begin 2015);
•
verschillende oefeningen in het gehele IJsselmeergebied.
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Financieel jaarverslag 2015

5.1 Begroting
Lasten in categoriëen

Begroot

Realisatie

Saldo

118.000

115.584

2.416

11.000

3.258

7.742

6.000

4.757

1.243

45.000*

48.613

3.613-

5.000

0

5.000

185.000

172.211

12.789

Baten

Begroot

Realisatie

Saldo

Bijlagen

152.000

151.000

1.000-

3.690

3.690

152.000

154.690

2.690

Lasten

Baten

Resulaat

12.789

2.690

15.479

Salarissen en secretariaat
Voorlichting en communicatie
Opleiden en oefenen
Projecten
Onvoorzien
Totalen
Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Inkomsten
Totalen
Resultaat
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Samenstelling Bestuurlijk
Begeleidingsorgaan (BBO)
Mevrouw M. Horselenberg

Voorzitter

Burgemeester Lelystad

De heer T.F.J. van de Gazelle

Rijkswaterstaat

Hoofdingenieur-directeur van RWS Midden-Nederland

De heer R.J. Blok

Kustwacht

Directeur Kustwacht

Mevrouw M. Vader

Kustwacht

Beleidsadviseur Kustwacht

De heer M. van der Groep

VR Utrecht

Burgemeester Bunschoten-Spakenburg

De heer G. Spruit

Voorzitter Operationele Werkgroep
SAMIJ

Commandant Brandweer Flevoland

De heer N. Plug

VR Noord-Holland Noord

Directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Mevrouw H. Klaver

Waterschap Zuiderzeeland

Dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland

De heer P.C. van Maaren

VR Flevoland

Burgemeester Urk

De heer A.Ph. Hertog

VR Gooi en Vechtstreek

Burgemeester Huizen

De heer A. van der Werff

Namens Vereeniging
Zuiderzeegemeenten

Burgemeester Noordoostpolder

De heer G. Renkema

VR Gelderland-Midden

Burgemeester Nijkerk

De heer F. de Lange

VR Noord- en Oost-Gelderland

Burgemeester Elburg

Mevrouw L.M.B.C. Wagenaar-Kroon

VR Zaanstreek-Waterland

Burgemeester Waterland

De heer H. Apotheker

VR Fryslân

Burgemeester Súdwest-Fryslân

De heer C.J. van Dijk

Secretaris

Waterfunctionaris
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Bijlage 2

Samenstelling Operationele
Werkgroep (OW)

18

De heer G. Spruit (voorzitter)

Brandweer Flevoland

De heer C.J van Dijk (secretaris/plv. voorzitter)

Waterfunctionaris/secretaris

Mevrouw J. Metselaar

Rijkswaterstaat Midden-Nederland, afd. WVL

De heer J. Geel

KNRM

De heer A. Kaag

Kustwacht

De heer W. Vellekoop

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

De heer C. Notting

KLPD

De heer M. van Westendorp

Veiligheidsregio Utrecht

De heer D. Netten

Veiligheidsregio IJsselland

De heer R. Veenstra

Veiligheidsregio Fryslãn

De heer R.G.A. Walters

Brandweer Flevoland

De heer M Hupsel

Brandweer Flevoland

De heer B. Bruinenberg

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

De heer B. van Dijk

Waterschap Zuiderzeeland

De heer T. Temminck Tuinstra

Crisisbeheersingsregio Amsterdam-Amstelland/Meerlanden

De heer R. Zentveld

Reddingsbrigade Nederland

De heer A.C. Zwart

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

De heer P.K. Hamstra

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

De heer E. Simon

Veiligheidsregio Gelderland-Midden

De heer G.J. Hondorp

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

De heer H. Lourens

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

2015
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