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Mijn column in deze dertiende editie van SAMIJ Nieuws wil ik graag gebruiken om u en 

uw dierbaren een voorspoedig, gezond en veilig Nieuwjaar toe te wensen! Het jaar 2018 

is het jaar waarin de SAMIJ 30 jaar bestaat! 

In 30 jaar tijd is er in positieve zin veel 
gebeurd in de ontwikkeling van incidentbe-
strijding op het water in het algemeen en 
van de SAMIJ in het bijzonder. 

We zijn namelijk uitgegroeid tot een net-
werkorganisatie, waarin veel partijen elkaar 
steeds beter weten te vinden. Noodzakelijk 
omdat incidentbestrijding op het water erg 
complex is én blijft. Dit vraagt om een voort-
durende alertheid, waarbij we direct antici-
peren op niet alleen innovatieve-, organisa-
torische-, en personele ontwikkelingen, maar 
ook op het gebied van netwerken en het 
opbouwen en delen van kennis. Belangrijk is 
dat hulpverleners elkaar kennen. Wie heb ik 
waarbij nodig? Waartoe is die ander in staat? 
En wat mag ik van de verschillende diensten 
en partijen verwachten? Kennis doe je op 
door opleidingen te volgen, door samen te 
oefenen, maar ook door met elkaar te leren 
van incidenten. 

Die voortdurende alertheid geldt ook op 
bestuurlijk gebied. We moeten immers blij-
ven anticiperen op maatschappelijke ontwik-
kelingen die de hulpverlening bij incidenten 

op het water kunnen raken. Sluit de SAMIJ 
nog steeds aan op de behoefte? Doen we de 
goede dingen met elkaar? Waar moet bijstu-
ring plaatsvinden?

Als SAMIJ vinden we het belangrijk om in dit 
soort zaken te blijven investeren. Dit omdat 
we ervan overtuigd zijn dat alleen hierdoor 
een goede en adequate hulpverlening bij 
incidenten op het water mogelijk is. Ik ben 
er trots op dat we dit al 30 jaar doen en met 
resultaat! 

Ina Adema
Voorzitter SAMIJ
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2018 jubileumjaar voor SAMIJ

Een jubileum voor de SAMIJ: in 2018 
bestaat de SAMIJ namelijk 30 jaar. 
De eerste overeenkomst uit 1988 

bestond tussen Rijkswaterstaat en een aantal 
gemeenten in het IJsselmeergebied. Het pro-
ject Waterrand uit 2008 blies de samenwer-

Spectaculaire hulpverlenings- en reddingsacties vlak buiten de haven van Urk. Het IJsselmeer vormde zater-

dag 23 september 2017 de locatie van de jaarlijkse grote SAMIJ-oefening. Dit leverde veel mooie plaatjes op. 

 Lees het verslag op pagina 7 van SAMIJ Nieuws!
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king bij de incidentbestrijding nieuw leven in. 
Hierdoor kwam er in 2010 een convenant tot 
stand tussen uiteindelijk negen veiligheids-
regio’s, zes waterschappen, Rijkswaterstaat, 
Kustwacht, KNRM en Reddingsbrigade 
Nederland.  

Column

Sluit de SAMIJ nog steeds aan 
op de behoefte?

Mooie SAMIJ-oefening op Urk
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Auto’s zijn er langer dan 30 jaar, waarbij de ontwikkeling vele 
jaren lang met kleine stapjes ging en de laatste jaren razend-
snel. De zelfrijdende auto komt steeds sneller dichterbij en dit 

is goed, want dat zou de oplossing kunnen zijn voor ons fileprobleem 
en verkeersongevallen kunnen beperken. 

Bij de SAMIJ zijn het de laatste jaren vooral de verdere ontwikkelin-
gen van goede samenwerkingsafspraken die bij incidentbestrijding 
op het water de files, drukte en gedoe op het water voorkomen en 
daarmee een effectieve incidentafhandeling bevorderen. 
En met alle technologische ontwikkelingen zijn er ook zaken die vrij-
wel ongewijzigd zullen blijven. Bij de auto is dat de achteruitkijkspie-
gel, want je moet kunnen zien wat er achter je gebeurt.
Bij organisaties is dat niet veel anders.

De SAMIJ bestaat 30 jaar en in die periode is er veel gebeurd en is het 
ontegenzeggelijk zo dat de coördinatie bij incidentafhandeling op het 

Achteruitkijkspiegel
Ik wil de ontwikkeling van auto’s maar eens als 

vergelijking nemen voor de jubilerende 30-jarige SAMIJ.

water sterk verbeterd is. Afspraken zijn aangescherpt en het is goed 
beschreven wie bij welk incident procesverantwoordelijke is. Een vol-
gende stap hebben we inmiddels gezet bij het taakveld risicobeheer-
sing en met voortschrijdend inzicht is het incidentbestrijdingsplan 
wederom geactualiseerd. Als 30-jarige kunnen we onszelf daarmee 
feliciteren.

Toch bespeur ik enige sleet op de samenwerkingsafspraken. Het lijkt 
erop dat we bij de samenwerking binnen de SAMIJ hier en daar de 
achteruitkijkspiegel kwijt geraakt zijn en niet meer weten waar we 
vandaan komen, omdat we het niet meer zien. Dit hoeft niet direct te 
leiden tot ongelukken, echter de kans neemt wel toe. Met de huidige 
werkwijze en het komen tot (nieuwe) werkafspraken die ook bij de 
deelnemende partijen tot effectuering gebracht moeten worden is de 
continuïteit en het historisch besef een belangrijke aandachtfactor.

Als we in dit nieuwe jaar gaan komen tot herijking van de werk-
wijze zoals we die nu kennen met BBO,  Operationele  Werkgroep en 
waterfunctionaris ligt daar voor 2018 de uitdaging.
Hoe zorgen we dat we blijven verbeteren en innoveren, zonder de 
achteruitkijkspiegel te vergeten?

Gerrit Spruit
Voorzitter Operationele Werkgroep SAMIJ
Commandant Brandweer Flevoland

Plannen voor 2018: 
attentie voor meldkamers

Het Bestuurlijk Begeleidingsorgaan van de SAMIJ heeft het jaarprogramma voor 2018 vastge-

steld. Dit programma beschrijft de activiteiten waar de SAMIJ in 2018 mee aan de slag gaat. 

Eén belangrijk item uit dit programma krijgt dit jaar bijzondere aandacht: de meldkamer.

Meldkamers maken op dit moment met de Landelijke 
Meldkamer Organisatie (LMO) een behoorlijke ontwikke-
ling door. Bij sommige meldkamers, onder andere bij de 

meldkamers van Flevoland en van Gooi en Vechtstreek, is sprake van 
samenvoeging. Dit als tussenstap op weg naar de LMO. Meldkamers 
werken met CalamiteitenCoördinatoren (CaCo’s) voor het proces 
Informatiemanagement als onderdeel van het proces Leiding & 
Coördinatie. 

Land vs water
Meldkamers zijn van vitaal belang bij de bestrijding van incidenten. 
Centralisten en ook CaCo’s hebben veel meer ervaring in land-inci-
denten dan in water-incidenten. Incidenten op het water komen nu 
eenmaal veel minder voor en dus geldt ook hiervoor: wat je zelden 
doet, doe je zelden goed! Een aantal meldkamers (Drachten, Alkmaar 
en Flevoland) treden op als C-GMK, als coördinerend meldkamer bij 
incidenten op het water. Andere meldkamers hebben deze rol niet, 
maar moeten wel weten wat er precies is afgesproken. Het is dus 
essentieel dat bij centralisten het kennisniveau over incidenten op 

het water op peil blijft. Ook door personele mutaties kan het kennis-
niveau wat verschoven zijn. Hoog tijd dus om dit kennisniveau naar 
een hoger plan te brengen. 

Ervaring
In 2017 deed het CRW (Waddenzee) ervaring op met het organiseren 
van sessies voor centralisten en CaCo’s. Deze sessies vinden plaats bij 
het Kustwachtcentrum in Den Helder en staan onder leiding van Ron 
Corstanje (KWC) en John Geel (KNRM). De SAMIJ sluit hierbij aan. De 
kracht van die sessies ligt in het feit dat er een goede mix van cen-
tralisten aan deelneemt, afkomstig van meldkamers van veiligheids-
regio’s, C-MIJ en KWC. Dit zorgt, naast de netwerkfunctie (weten wie 
je aan de lijn hebt), voor een goede interactie en begrip voor elkaars 
mogelijk- en onmogelijkheden. De deelnemers krijgen presentaties 
van het Kustwachtcentrum en van de KNRM en doorlopen in geza-
menlijkheid een e-learning, met daarop volgend een aantal oefensce-
nario’s. Centralisten die deze dag al gevolgd hebben zijn erg enthou-
siast. Binnenkort worden data voor deze sessies bekend gemaakt.     



Voor de herziening van het plan orga-
niseerde de Antea Group sessies in 
de Operationele Werkgroep, waarin 

de deelnemers spraken over de voorge-
stelde herzieningen. Inmiddels ligt er een 
eerste concept. Dit eerste concept is wel 
al ter consultatie naar de werkgroepleden 
gestuurd, maar nog niet over alle details 
is overeenstemming. Zo vraagt het proces 
melden en alarmeren nog verdere afstem-
ming. Zodra deze overeenstemming er is 
wordt het IBP in de Operationele Werkgroep 

Herziening Incidentbestrijdingsplan 
nadert voltooiing
In het laatste kwartaal van 2017 heeft de Operationele Werkgroep van 

de SAMIJ gewerkt aan de herziening van het Incidentbestrijdingsplan 

IJsselmeergebied. Deze herziening bevindt zich in de eindfase. Naar ver-

wachting stelt het Bestuurlijk Begeleidingsorgaan het geactualiseerde 

incidentbestrijdingsplan (IBP) vast in de vergadering van 7 maart. 

vastgesteld en daarna ter vaststelling inge-
bracht in de vergadering van het Bestuurlijk 
Begeleidingsorgaan. Daarna volgt een traject 
met betrekking tot de implementatie van de 
herzieningen.            

Cyclus
De herziening van het Incidentbestrijdings-
plan IJsselmeergebied vindt iedere vier jaar 
plaats. Deze cyclus is opgenomen in het 
meerjarenprogramma van de SAMIJ. De her-
ziening van het handboek ‘Incidentbestrijding 

op het water’ (mei 2015), evaluatiepunten uit 
incidenten en vigerende wetgeving zijn bron-
nen die dienen als input voor de herziening 
van het IBP. Het handboek wordt  integraal 
als uitgangspunt gebruikt. 

Gebied
Bij incidentbestrijding op het water kun-
nen veel partijen betrokken zijn, die niet 
dagelijks met elkaar samenwerken. Doel 
van het incidentbestrijdingsplan is om een 
inhoudelijk effectief en procedureel juist plan 
te hebben, waarin taken en verantwoorde-
lijkheden van alle bij de bestrijding van een 
incident betrokken diensten beschreven zijn. 
Het incidentbestrijdingsplan (IBP) bepaalt 
de coördinatie binnen het Samenhangend 
Risicowatersysteem ‘IJsselmeergebied’ en 
besteedt aandacht aan de operationele 
uitwerking van de scenario’s. Het samen-

hangende risicowatersysteem waarvoor 
de SAMIJ een IBP heeft bestaat uit het 
IJsselmeer, het Markermeer, het Ketelmeer, 
het Zwartemeer, de Gouwzee, het IJmeer en 
de Randmeren.

Burgemeester Baars, heeft u iets met het water?
‘Ik heb vroeger aan de IJssel gewoond. Een schitterende rivier met 
een eigen karakter. Als kind ben ik aan dat water opgegroeid. Buiten 
een kano heb ik eigenlijk nooit een boot gehad. Dat is altijd nog een 
droom van me. Alleen ontbreekt me de tijd om te varen. Het hebben 
van een boot zal daarom voorlopig een droom blijven.’

Heeft u beroepsmatig in uw loopbaan met het thema water te 
maken gehad?
‘Toen ik wethouder was in de gemeente Bronckhorst had ik het 
thema water in mijn portefeuille. Met name het rivierenbeleid. Ik nam 
deel aan de Vereniging Nederlandse Riviergemeenten (VNR). De VNR 
houdt zich bezig met een diversiteit aan onderwerpen die spelen 
langs de grote rivieren. We gingen hierbij regelmatig op excursie. 
Dan kreeg je op locatie uitleg over water gerelateerde zaken. Dit was 
altijd leuk én heel leerzaam. Zaken waar we destijds tegenaan liepen 
zijn nu nog steeds actueel, zoals de effecten van hoog en laag water. 
Zaken die ook van invloed zijn op de veiligheid op het water in ver-
band met bijvoorbeeld stroming en doorvaarhoogtes bij bruggen en 
sluizen.’  

Heeft u als burgemeester van Ermelo te maken met incidentbe-
strijding op het water?
‘We hebben in Ermelo Strand Horst. Hier zijn gelukkig niet veel inci-
denten. Als er wat gebeurt dan werken onze mensen samen met de 
brandweer in Zeewolde en Harderwijk. Zij hebben de beschikking 
over een boot.’

Met welke risico’s heeft Ermelo op het water te maken?
‘De risico’s liggen voor VNOG en Ermelo vooral in de pleziervaart. 
Daarnaast varen er vrachtschepen door het gebied en zien we dat 
het aantal kitesurfers op Strand Horst groeit. Verder gaan we Strand 
Horst in de toekomst verder ontwikkelen. Er komt een hotel en een 

‘Partijen moeten elkaar in de 
koude- en warme situatie kennen’
Na het vertrek van burgemeester Frans de Lange uit Elburg kent het Bestuurlijk 

Begeleidingsorgaan van de SAMIJ een nieuw gezicht. Burgemeester André Baars van de 

gemeente Ermelo is sinds 2017 de nieuwe afgevaardigde van Veiligheidsregio Noord- en Oost-

Gelderland in het bestuur van de SAMIJ. 

evenementenhal en dit trekt meer mensen 
naar dit gebied. Aan de andere kant maken 
we risico’s kleiner. Nu staan er bij evene-
menten tenten bij Strand Horst. De komende 
jaren krijgen we waarschijnlijk vaker te 
maken met extreem weer. Met een perma-
nente hal heb je daar minder last van.’

Hoe ziet u uw rol in het BBO?
‘Ik zit in het BBO als vertegenwoordiger 
van VNOG. Daarnaast kijk ik zeker ook naar 
de belangen van de gemeenten die aan de 
Randmeren liggen. Die gemeenten zijn direct 
betrokken bij het onderwerp incidentbestrij-
ding op het water.’ 

Waar zit in uw ogen de meerwaarde van 
de SAMIJ?
‘Ik denk dat dat de belangrijkste rol van 
de SAMIJ is om te zorgen dat partijen die 
betrokken zijn bij de incidentbestrijding op 
het water elkaar snel weten te vinden. Dat 
communicatielijnen, verantwoordelijkhe-
den en te volgen procedures duidelijk zijn. 
Daarnaast zie ik ook een rol voor de SAMIJ 
in de koude situatie. Het leren van inciden-
ten, delen van ervaringen, bijscholen van 
mensen. Maar ook het elkaar leren kennen. 
Partijen moeten elkaar in de koude- en 
warme situatie kennen. Elkaars gezicht ken-
nen komt de samenwerking ten goede.’
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Wat doet de ILT?
De Inspectie Leefomgeving en Transport 
werkt aan veiligheid, zekerheid en vertrou-
wen in transport, infrastructuur, milieu en 
wonen. Met het toezicht dient de inspectie 
het publieke belang en de economische posi-
tie van Nederland. De ILT Scheepvaart houdt 
toezicht op de binnenvaart, zeevaart, visserij, 
pleziervaart en gevaarlijke stoffen op sche-
pen, bij bedrijven, op transporteenheden en 
in processen. Tevens verzorgt zij de certifice-
ring van schepen (Certificaat van Onderzoek) 
en doet ze aan kennisontwikkeling en ken-
nisdeling (ongevalonderzoek). 

Waar let de ILT op?
De Nederlandse binnenvaartvloot is de 
grootste van Europa: 9000 vaartuigen. Hierbij 
gaat het in iets meer dan de helft van de 
vaartuigen om vrachtschepen. De ILT streeft 
naar maximale veiligheid op Nederlandse 
binnenwateren en ziet er daarom op toe 
dat wet- en regelgeving worden nageleefd. 
Onder andere van vaartijden, beman-
ningssterkte, Arbo-gerelateerde risico’s, 
risicovol vaargedrag van recreatievaart en 
beroepsvaart, communicatie (waaronder 
AIS) en scheepsafvalstoffen. De ILT ziet 

Wat doet de Inspectie 
Leefomgeving en Transport? 

Tijdens de Netwerk- en Bijscholingsdag in Enkhuizen stond de SAMIJ stil bij 

het werk van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het ILT is een 

belangrijke partij bij scheepsongevallen. Maar wat doet de inspectie eigen-

lijk? En wanneer komt de inspectie in beeld? De ILT uitgelegd in zes vragen.

onder andere toe op een veilig vervoer van 
gevaarlijke stoffen over de binnenwateren. 
De binnenvaart vervoert jaarlijks ongeveer 
92 miljoen ton aan gevaarlijke stoffen. Ruim 
40 procent van de gevaarlijke stoffen gaat 
over het water. Brandbare vloeistoffen wor-
den vrijwel volledig in tankschepen vervoerd. 
Ook betreft het vervoer van chemicaliën en 
afvalstoffen. 

De ILT verstrekt aan schepen een 
Certificaat van Onderzoek. Waarom?
Een schip verkrijgt pas een certificering 
wanneer daadwerkelijk is vastgesteld dat 
de basisveiligheid op orde is. Dit betekent 
dat een schip niet gebruikt mag worden 
zolang er geen certificaat voor is afgegeven. 
Dit Certificaat van Onderzoek wordt slechts 
afgegeven wanneer een schip voldoet aan 
de daarvoor geldende technische eisen. 
Voor elk type schip gelden specifieke tech-
nische eisen, waardoor technisch gezien 
veilig gebruik van het schip is geborgd. 
Passagiersschepen, veerponten, veerboten, 
drijvende instellingen en binnenschepen die 
gevaarlijke stoffen vervoeren of langszij gaan 
bij schepen die gevaarlijke stoffen vervoe-
ren moeten een certificaat hebben. Voor de 

andere type schepen of hechte samenstellen 
is een certificaat verplicht vanaf een lengte 
van 20 meter of een product van lengte, 
breedte en diepgang vanaf 100 m3. Hier val-
len ook recreatieschepen onder. 

Welke informatie bevat een Certificaat 
van Onderzoek?
Op de certificaten staan voorschriften. 
Bijvoorbeeld of er een ander schip langszij 
genomen mag worden. Als er niet wordt 
voldaan aan voorschriften heeft de inspectie 
de mogelijkheid om spoedeisende bestuurs-
dwang toe te passen. Als bijvoorbeeld een 
schip langszij genomen wordt terwijl dit niet 
op het certificaat is aangetekend dat dit is 
toegestaan kan de last worden gegeven om 
deze situatie op te heffen. 

Wanneer krijgen hulpdiensten te maken 
met de ILT? 
Het kan zijn dat een schip door een brand, 
ongeval of aanvaring zodanig beschadigd 
is dat eerst gecontroleerd moet worden of 
die basisveiligheid (dat het schip ondanks de 
schade nog steeds technisch geschikt is voor 
het bestemde gebruik) nog aanwezig is. In 
die situatie is het raadzaam om direct con-
tact op te nemen met de ILT Scheepvaart: 
• Het Meld- en Informatiecentrum ILT is 

24/7 bereikbaar via 088-489 0000. 

Je wordt dan doorverbonden met de piket-
dienst Zeevaart/Binnenvaart/Gevaarlijke 
Stoffen, waarna het incident geclassificeerd 

wordt als Voorval, Incident, Ernstig Incident 
of Crisis. Je komt dan in contact met een 
piketinspecteur. Bij een ernstig incident kan 
opgeschaald worden naar een incidentma-
nager. 

Hoe ziet een onderzoek van de ILT er uit?
Een piketinspecteur kan na een melding ter 
plaatse komen of op afstand een beoorde-
ling maken aan de hand van verkregen 
informatie. Hierbij is overleg en wordt 
samengewerkt met betrokken diensten, 
waaronder Rijkswaterstaat, politie, brand-
weer en/of Regionale Uitvoeringsdienst 
(RUD). Daarna worden de gevolgen voor 
het betreffende schip, de bemanning en 
de omgeving bepaald. Vervolgens kan een 
besluit tot een vervoersverbod en/of een 
eventuele andere voorlopige maatregel 
genomen worden. Tevens kan het incident 
indien nodig worden opgeschaald en/of kan 
de Afdeling Ongevalsonderzoek betrokken 
worden. De piketinspecteur van ILT bepaalt 
in hoeverre het nodig is om de certificerende 
instelling erbij te betrekken, in hoeverre een 
bestuurlijke maatregel (stillegging) getroffen 
moet worden en/of een strafrechtelijk traject 
wordt ingegaan. 

 Vragen over de ILT Scheepvaart? 
Bel dan tijdens kantooruren met 
088-489 0000. 

Eric van Hees, program-

mamanager van de 

Inspectie Leefomgeving 

en Transport (ILT).
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Burgemeester Jan Baas opende de 
Netwerk- en Bijscholingsdag en bena-
drukte vanuit zijn eigen ervaring het 

belang van een goede samenwerking van 
hulpdiensten en crisispartners bij incident-
bestrijding op het water. De samenwerking 
binnen het verband van de SAMIJ vond hij 
hier een mooi voorbeeld van. Na de opening 
door Jan Baas namen de deelnemers -afge-
vaardigden van crisisorganisaties en keten-
partners- in groepen deel aan verschillende 
workshops.  

’s Ochtends namen Martijn van 
Nieuwenhuijze en Stefan Ursem (Antea 

Eduard is nu een jaar of zes vrijwilliger 
bij het KNRM-station Den Oever, sinds 
2015 als plaatsvervangend schip-

per. Het boothuis van Den Oever ligt aan 
de IJsselmeerkant van de Afsluitdijk, vlakbij 
het Stevin-sluizencomplex. De reddingboot 
van Den Oever wordt dan ook zowel op het 
IJsselmeer als op de Waddenzee ingezet. 

Eduard Terpstra, KNRM Den Oever. 

Informatieve Netwerk- en 
Bijscholingsdag 2017
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord organiseerde 16 november 2017 de 

SAMIJ Netwerk- en Bijscholingsdag. Het Zuiderzeemuseum en het KNRM-

station van Enkhuizen vormden het passende decor voor een dag met aan-

sprekende onderwerpen en zestig deelnemers. 

Group) de deelnemers in tabletops mee in 
de evaluaties van twee incidenten en Koos 
van der Bent (Operationeel inspecteur KNRM) 
gaf een workshop en rondleiding over hun 
werkzaamheden. Na de lunch gaf Eric van 
Hees, programmamanager van de Inspectie 
Leefomgeving en Transport (ILT), een ver-
helderende presentatie over de betrokken-
heid van de ILT bij scheepsongevallen. Zie 
hiervoor ook het artikel op pagina 4 in SAMIJ 
Nieuws. Tenslotte stond het thema ‘verbin-
dingen’ centraal in een workshop. 
Al met al een zeer nuttige en informatieve 
dag!

RMG05: middel bij communicatie tussen 
land- en waterhulpverleners

Voor communicatie tussen land- en waterhulpverleners via C2000-

communicatieapparatuur is ruim tien jaar geleden de Regionale 

Multidisciplinaire Gespreksgroep (RMG05) in het leven geroepen. Toch 

maken nog steeds niet alle hulpverleners consequent gebruik van RMG05. 

En dat is jammer, meent Eduard Terpstra van de Koninklijke Nederlandse 

Reddingmaatschappij (KNRM).

Eduard: ‘In het gebied waarin wij norma-
liter varen, hebben we te maken met de 
Meldkamer Noord-Holland Noord in Alkmaar 
en het Kustwachtcentrum (KWC) in Den 
Helder. Iedere keer als we gaan varen – of 
het nou is om te oefenen of bij een daad-
werkelijke inzet – melden we ons bij vertrek 
in bij het KWC via kanaal 16 én bij de meld-

kamer via RMG05. En als we terugkomen 
melden we ons bij beide weer uit. Inmiddels 
is dat routine geworden.’

Ook bij het oefenen
‘Er zijn meer KNRM-stations die met RMG05 
werken, maar bij mijn weten doen ze het 
nog niet allemaal standaard’, aldus Eduard. 
‘Ik moet ook toegeven dat het gebruik van 
C2000-apparatuur niet eenvoudig is als je er 
niet aan gewend bent. Je hebt te maken met 
groepen, banken, verschillende kanalen. Niet 
iedereen weet hoe dat werkt. Het gebruik 
van RMG05 is natuurlijk ook maar een van de 
vele mogelijkheden die C2000 biedt.’
Op het eerste oog lijkt het gebruik van C2000 
dus complex. Maar, zo meent Eduard: ‘Als je 
je er echt in verdiept, valt het mee. Door er 
ook bij het oefenen juist wel mee te werken, 
wen je aan het gebruik. En weet je dus beter 
wat je moet doen als het erop aankomt tij-
dens een inzet.’

Regiogebonden
Een goede samenwerking tijdens een multi-
disciplinaire inzet is belangrijk. Eduard: ‘Niet 
alleen met andere hulpverleners als brand-
weer, ambulance en politie, maar ook met de 
meldkamer. We zijn daarom meerdere keren 
naar de meldkamer in Alkmaar geweest. Zo 
kun je ervaren wie er ‘aan de andere kant’ 
zit. Een aantal centralisten is ook bij ons op 
het station geweest. Dat leidt tot wederzijds 
begrip voor elkaars werk. Je weet daardoor 
meer waarover je praat. Zo vraagt de meld-
kamer tegenwoordig hoe wij tijdens een 

oefening het liefst gealarmeerd worden: via 
de pager of RMG05.’

Interregionaal
Zoals de naam al aangeeft, zijn de RMG’s 
regiogebonden. Eduard: ‘Als we een multi-
disciplinaire inzet hebben buiten het gebied 
dat onder Noord-Holland Noord valt, moeten 
we ons via een aparte procedure inmelden 
bij een externe regio om gebruik te kunnen 
maken van hun RMG05. Ook die procedure 
routine laten worden is een kwestie van 
oefenen.’

Voordelen
‘Inmiddels ben ik de voordelen van C2000 
gaan waarderen. Zo heb je geen last van 
ruis en is het bereik altijd goed. Bovendien 
kun je niet worden afgeluisterd, waardoor er 
meer privacy is dan bij gebruik van radioap-
paratuur. Als je communiceert over slacht-
offers of patiënten en bij het uitwisselen 
van andere vertrouwelijke informatie met 
bijvoorbeeld het Kustwachtcentrum heeft 
C2000 daarom de voorkeur. Het is in mijn 
ogen dan ook belangrijk dat voor de commu-
nicatie tussen land- en waterhulpverleners 
primair RMG05 wordt gebruikt’, besluit de 
KNRM-medewerker.
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Bepalen organisatie, inrichting, planning en begroting
Zoals eerder vermeld heeft het BBO ervoor gekozen om risicobeheer-
sing eerst als tweejarig project - tot 8 maart 2019 - neer te zetten. 
Deze tijd wordt benut om ervaring op te doen, contacten te leggen 
en activiteiten te ontplooien. Dan volgt een evaluatie en bepaalt het 

SAMIJ start project 
Risicobeheersing
Sinds maart 2017 heeft de SAMIJ naast de incidentbestrijding op het water 

een nieuw speerpunt: risicobeheersing. De SAMIJ voert momenteel verschil-

lende activiteiten uit binnen dit thema. De projecten lopen in eerste instantie 

tot maart 2019. Een overzicht. 

Bestuurlijk Begeleidingsorgaan of risicobeheersing een structurele 
plaats krijgt in het programma van de SAMIJ. 

Opstellen risicoprofiel
De SAMIJ heeft met alle partners één risicoprofiel opgesteld voor 
de nautische veiligheid in het IJsselmeergebied. De Antea Group gaf 
invulling aan deze opdracht door drie sessies te organiseren met 
specialisten op het gebied van risicobeheersing van alle aangesloten 
veiligheidsregio’s en organisaties. Het format uit de Handreiking 
Regionaal Risicoprofiel fungeerde hierin als basis. De groep leverde 
onlangs de eerste versie van het Risicoprofiel op. Het tweede concept 
gaat op korte termijn ter vaststelling naar Operationele Werkgroep en 
Bestuurlijk Begeleidingsorgaan.

Leggen van contacten
De SAMIJ wil contacten leggen met partijen die al op het gebied van 
risicobeheersing actief zijn. Want waarom zou je het wiel opnieuw 
willen uitvinden, terwijl er al bestaande partijen zijn die zich al met 
risicobeheersing bezig houden. Denk dan onder andere aan orga-
nisaties als ‘Varen doe je Samen’, ‘Platform Zero Incidents’ en het 
Ketenoverleg Veiligheid Binnenwateren. In dit ketenoverleg zijn alle 
ketenpartners vertegenwoordigd die te maken hebben met veiligheid 
op het water, waaronder Rijkswaterstaat, het ILT, de havenbedrijven 
Rotterdam en Amsterdam, de binnenvaart (BNL Schuttevaer/Platform 
Zero Incidents), politie, Kustwacht en KNRM. 

Landelijk overleg  
Op initiatief van de waterfunctionarissen van de SAMIJ en het CRW 
is het ‘Landelijk overleg van waterfunctionarissen’ weer nieuw leven 
in geblazen. Dit overleg wordt het Landelijk Overleg Veiligheid op 
het Water genoemd. Mogelijk dat dit overleg binnenkort wordt 
samengevoegd met het Ketenoverleg Veiligheid Binnenwateren. 
Beide overleggen hebben namelijk overeenkomstige doelstellingen. 
Het IFV (het Lectoraat Transportveiligheid en het Expertisecentrum 
Transportveiligheid) faciliteert beide overlegvormen, waarvan de 
doelstellingen zijn:
• Informatie-uitwisseling
• Opbouw van een landelijk netwerk
• Actueel houden van kennisdocumenten (Handboek incidentbestrij-

ding op het water)
• Gezamenlijke activiteiten initiëren en uitvoeren
• Kennisdeling (vanuit rol als IFV beheerder kennisdocumenten) 

Agenda voor morgen
Omdat SAMIJ en CRW in deze overlegstructuur echt verbeteringen 
willen bewerkstelligen is voor 2018 een zogenaamde ‘agenda voor 
morgen’ opgesteld. Speerpunten zijn:
• Onderzoeken of een zogenaamd Expertiseteam Incidentbestrijding 

op het Water (zoals het LIOGS is voor gevaarlijke stoffen) moet 
worden opgericht. Dit team zou zowel een operationele- als een 
strategische informatiebron voor het veld moeten zijn, als ook 
kunnen helpen bij bestuurlijke duiding. Aanleiding hiervoor is het 
incident in Grave (2017), waarbij een geladen binnenvaartschip 
door een stuw is gevaren en het lange tijd onduidelijk was bij wie 
de verantwoordelijkheid voor de incidentbestrijding lag. Zowel 
operationeel als bestuurlijk.   

• SAMIJ en CRW hebben een multidisciplinair incidentbestrijdingsplan 
(IBP) voor hun gebied. In het overleg worden mogelijkheden beke-
ken voor een landelijk IBP incidentbestrijding op het water.

• Onderzocht wordt of er een breed kennisevent is te organiseren 
(ook voor de ketenpartners), waarin onderzoek naar gebruik van 
en ervaringen met het Handboek Incidentbestrijding op het Water 
centraal staan. Enerzijds om het handboek onder de aandacht te 
houden en anderzijds om waterpartijen de gelegenheid te geven 
om te netwerken en waar waterpartijen ook iets van hun presta-
ties en ervaring aan anderen kunnen laten zien. 

In het kader van het 30-jarig bestaan van 
de SAMIJ vindt op woensdag 7 novem-
ber 2018 de Bestuurlijke Conferentie 

van de SAMIJ plaats. Ina Adema (burge-
meester van Lelystad en voorzitter van de 
SAMIJ), Melis van de Groep (burgemeester 
van Bunschoten), Hetty Klavers (dijkgraaf 
Waterschap Zuiderzeeland) en Haaye van 
der Straten (waterfunctionaris SAMIJ) staan 
garant voor de organisatie en voor een inte-
ressant programma. Informatie over de loca-

Save the date: 
Bestuurlijke Conferentie SAMIJ

tie, het programma en de 
uitnodigingen volgt later. 
Bestuurders, betrokken 
functionarissen en andere 
relevante partners ont-
vangen een uitnodiging 
voor de Bestuurlijke Conferentie. Zet 
de datum vast in de agenda! 

2018
NOVEMBER

7
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Scenario
In het oefenscenario kwamen twee schepen 
met elkaar in aanvaring op het IJsselmeer. 
Hierbij ontstond brand, raakten bemannings-
leden overboord en bekneld en was er lek-
kage van vloeistoffen in het water. Tenslotte 
bleek er mogelijk ook nog opzet in het spel. 
Voldoende materiaal dus voor de individuele 
kolommen en deelnemers om de tanden 
in te zetten. Nadat alle slachtoffers waren 
gered, de branden waren geblust, verdach-
ten waren aangehouden en de olie van het 
water was verwijderd vond op de aanlan-
dingsplaats nabij het CoPI de eerste evaluatie 
plaats. Deze werd geleid door projectleider 

Geslaagde SAMIJ-oefening op Urk
Veiligheidsregio Flevoland hield zaterdag 23 september 2017 de jaarlijkse 

Grootschalige Multidisciplinaire Veldoefening (GMVO). De oefening stond in 

het teken van de SAMIJ en speelde zich af op en boven het IJsselmeer, net 

buiten de haven van Urk. 

Sergio Lopez Martinez en vond plaats onder 
het genot van een vers gebakken visje.

IBP IJsselmeergebied
Inzet van deze oefening was het op juiste 
wijze coördineren van de hulpdiensten, 
multidisciplinair samenwerken en het beoe-
fenen van procedures zoals vastgelegd in het 
Incidentbestrijdingsplan IJsselmeergebied. De 
hulpdiensten werden uitgedaagd de hulp-
verlening tijdens een aanvaring tussen twee 
grote schepen zo snel en adequaat mogelijk 
te organiseren. Aan de oefening deden ruim 
tweehonderd personen mee, afkomstig 
uit diverse kolommen. Op de locatie zelf 

de vertegenwoordigers van brandweer, 
politie, GHOR, KNRM, RWS, bevolkings-
zorg en het waterschap voor het redden 
en bergen van mens en materiaal. Meer 
op afstand de meldkamer, het CoPI en het 
Kustwachtcentrum om een en ander aan te 
sturen. De Kustwacht zette ook een helikop-
ter in bij de oefening. Interstream Barging 
en Kapitein Maritiem stelden schepen ter 
beschikking als oefenobjecten. 

Tips en tops
Alle kolommen werden van harte bedankt 
voor hun medewerking en konden een 
eerste impressie van de oefening geven 
alsmede tips en tops delen met de oefenlei-
ding. Tenslotte was er een afsluitend woord 
door de burgemeester van Urk, Pieter van 
Maaren, waarin nogmaals het belang van 
een goed samenwerkende organisatie werd 
benadrukt.
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Colofon

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

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 
Haaye van der Straten
Mail: h.vanderstraten@brandweerflevoland.nl 

Vormgeving
Slooves Grafische Vormgeving
www.slooves.nl

Drukwerk
GBU media
www.gbu.nl

Aan dit nummer werkten mee
Ina Adema, CRW, Danny Netten, Kees van der Mark, 
Gerrit Spruit, Stefan Verkerk, gemeente Ermelo, 
gemeente Lelystad, KNRM, Rijkswaterstaat.

hoort ook dat je steeds kritisch naar je eigen 
organisatie blijft kijken. Dit kan door naar de 
organisatie zelf te kijken, maar bijvoorbeeld 
ook door naar de verschillende overlegvor-
men te kijken. 
Uit de praktijk en uit een begin vorig 
jaar door bureau Kappetijn uitgevoerd 
onderzoek is gebleken dat de organisa-
tiestructuur van de SAMIJ -met Bestuurlijk 
Begeleidingsorgaan, Operationele Werkgroep 
en waterfunctionaris- staat als een huis. 
In deze structuur past ook het project 
Risicobeheersing. Maar, zoals in iedere orga-
nisatie, zitten er ook haken en ogen aan 
de organisatiestructuur. In het Bestuurlijk 
Begeleidingsorgaan hebben bestuurders 
mandaat voor het nemen van beslissin-

Van de waterfunctionaris

Aan het begin van het nieuwe jaar 
is het leuk even terug te blikken 
op 2017. Een jaar waarin hard is 

gewerkt om de SAMIJ nog verder te profes-
sionaliseren en te ontwikkelen.  We zijn volop 
in beweging en dat blijkt wel uit de nieuwe 
weg die we als samenwerkende partijen 
binnen de SAMIJ zijn ingeslagen. Ik doel daar-
mee op onder andere het project risicobe-
heersing en de activiteiten die hieruit voort-
vloeien.  Lees hierover ook het artikel in deze 
editie van SAMIJ Nieuws. Daarnaast hebben 
we kritisch naar incidenten gekeken, met als 
doel om ervan te leren. En tenslotte zijn we 
in de afrondingsfase van het traject rond de 
herziening van het incidentbestrijdingsplan.    
Bij die professionalisering en ontwikkeling 

We zijn volop in beweging!

@waterfunctionar

www.youtube.com/samijregeling

SAMIJ  Nieuws kondigde in de vorige 
uitgave de evaluatie aan van twee 
incidenten die in 2017 plaatsvonden 

in het IJsselmeergebied. Het Bestuurlijk 
Begeleidingsorgaan van de SAMIJ besloot om 
deze evaluaties extern te laten uitvoeren. 
De Antea Group nam de evaluaties op zich 
en rondde deze in samenwerking met de 
betrokken veiligheidsregio’s in de tweede 
helft van 2017 af. 

Op 19 januari 2017 ontstond brand op het 
tankerschip ‘Mars’ dat zich op dat moment 
op het IJsselmeer bevond, op enige afstand 
van de haven Oude Zeug in Wieringerwerf. 
En op 21 januari 2017 vond een ijsincident 
plaats op het Drontermeer, waarbij een 
hovercraft over de kop sloeg en de bestuur-
der bekneld raakte. Bij beide incidenten werd 
gekeken of de wijze van incidentbestrijding 
nog aansluit bij de procesbeschrijvingen in 
het Incidentbestrijdingsplan (IBP) en vice 
versa. 

Evaluaties van incidenten met 
tanker en hovercraft afgerond

De Centrale Meldpost IJsselmeergebied 
is bereikbaar onder een nieuw tele-
foonnummer:

Centrale Meldpost IJsselmeergebied
Markerwaarddijk 1
8242 PM Lelystad
Telefoon 088-7973300

Wijziging 
telefoonnummer 
Centrale Meldpost 
IJsselmeergebied

gen. Een deelnemer 
van de Operationele 
Werkgroep heeft dit 
niet. Hoe houden 
we voortgang in het 
maken van plannen 
en uitvoeren van 
projecten en komen 
we tegelijkertijd tot 
een gemandateerd en efficiënt besluitvor-
mingsproces? Het zou goed zijn om 2018 te 
gebruiken om over deze vraag na te denken. 

Haaye van der Straten 

Incidenten 
in cijfers

Kustwacht (SAR-incidenten)

Gebied 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

IJsselmeergebied 615 571 525 708 589 522 451

Waddenzee 253 219 186 221 236 221 190

Zeeland en Zuid-Holland 263 265 254 343 262 252 219

Noordzee 499 478 403 620 476 427 382

Rijkswaterstaat (meldingen)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nautische incidenten 614 773 783 683 766 956 455

Verontreinigingen 251 175 206 128 132 136 77

Uit beide evaluaties kwamen leerpunten, 
conclusies en aanbevelingen. De volledige 

evaluaties zijn te lezen op de website van de 
SAMIJ: www.samij-regeling.nl/documenten.


