
Het Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee
bevordert de eenheid in de bestuurlijke en opera-
tionele aansturing bij een incident op de Wadden.
Of het nu de openbare orde of de veiligheid betreft,
bij een crisis in het Waddengebied zien we ons
gesteld voor een onverwachte gebeurtenis of
situatie die verregaande gevolgen heeft voor de
betrokken organisaties en personen in het
gebied. Een situatie die vraagt om snelle beslis-
singen onder tijdsdruk, met een gebiedsgerichte
benadering en samenwerking op bovenregionaal
niveau. Er wordt op dit niveau echter nog niet
veel geoefend. Toch kan er vandaag nog een
ramp op de Wadden plaatsvinden. Daarom is het
goed dat we, nu al voor het derde achtereenvol-
gende jaar, met elkaar werken en oefenen met
het Coördinatieplan Rampenbestrijding
Waddenzee. Het plan is een prima vertrekpunt,
en leidraad voor de aanpak bij een incident.
Wat de toekomst betreft, ik volg de ontwikkeling

van de Veiligheidsregio’s met belangstelling.
Gelet op hoe wij momenteel als betrokken over-
heden en (water)partners in het Waddengebied
samen optrekken heb ik er het volste vertrouwen
in dat we deze wijze van samenwerken met elkaar
voortzetten! � Drs. E.H.T.M. Nijpels, Commissaris
van de Koningin in de provincie Fryslân

Dit is de derde editie van de
Nieuwsbrief Coördinatieplan
Rampenbestrijding Waddenzee.
De nieuwsbrief geeft achtergrond-
informatie over het coördinatieplan
en de toepassing hiervan in de
praktijk. De nieuwsbrief verschijnt
twee keer per jaar.

Colofon
De nieuwsbrief Coördinatieplan
Rampenbestrijding Waddenzee is een
uitgave van het secretariaat van de
Beheercommissie CRW.
Eindredactie: Karin Vaartjes, Ron

Veenstra (Provincie
Fryslân)

Vormgeving: Klaas Pot (Provincie
Fryslân)

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Ron Veenstra, secretaris
van de Beheercommissie: (058) 292
5070 of crw@fryslan.nl,
of kijk op www.fryslan.nl/crw

Het ‘Multidisciplinair Oefenjaarplan CRW 2008’
is op de invulling van enkele data na klaar!
Een mooi resultaat van een intensief samen-
werkingstraject Waddenzeebreed.

Met het opstellen van het oefenjaarplan is het
werk niet af. Komend jaar wordt gewerkt aan
een gezamenlijk ‘Multidisciplinair Meerjaren
Opleidings- en Oefenbeleidsplan’ voor het gehele
Waddengebied. Hierin wordt het oefenen van
klein naar groot en voor alle betrokken functio-
narissen vastgelegd. Naast het oefenen wordt

tevens aandacht aan de benodigde competenties
besteed. Geoefend werd er altijd al, maar de
samenwerking die op dit gebied ontstaan is,
maakt het verschil.

Waarom is die samenwerking zo belangrijk?
Samenwerking is alleen al belangrijk omdat kennis
die eerst versnipperd aanwezig was, nu gebundeld
wordt. Samen weet je meer! Daarnaast levert het
ook efficiencywinst op. Bijvoorbeeld door samen
scenario’s te ontwikkelen die in het gehele
Waddengebied bruikbaar zijn. Maar ook op het
gebied van planvorming. Niet overal zelf het
wiel uitvinden, maar delen van ‘best practices’,
zodat een eenduidige werkwijze Waddenzeebreed
wordt geïmplementeerd. Wanneer er dan plotse-
ling een moment komt dat al die plannen en al
dat oefenen daadwerkelijk getest moeten worden
bij een werkelijk incident, dan kennen de hulp-
verleners elkaar en weten zij wat zij van elkaar
kunnen verwachten. En dat is de kracht van
samenwerken. �

Samen steeds sterker!

‘Multidisciplinair Oefenjaarplan CRW 2008’ is klaar!
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Waddenzeebrede samenwerking:

- Provincies Fryslân, Groningen
en Noord-Holland

- Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord

- Hulpverleningsdiensten
Fryslân en Groningen

- Rijkswaterstaat

- LNV
- Gemeenten
- Brandweer
- Politie
- GHOR
- KNRM
- KLPD

“Het is goed dat we met elkaar werken en
oefenen met het CRW”



van een Wadlooporganisatie. De provinciale
Wadloopverordening heeft tot doel om:

• de veiligheid van het Wadlopen te
optimaliseren,

• de aantrekkelijkheid van het Wadlopen te
behouden, en

• de natuur- en landschappelijke waarden
van het Wad in relatie tot de (te grote)
massaliteit van het Wadlopen te
beschermen.

Aan de vergunning- en ontheffinghouder
worden eisen gesteld ten aanzien van ken-
nis en ervaring met het wadlopen voor o.a.
de communicatie- en veiligheidsmaterialen
die meegevoerd moeten worden.

Jaarlijks bewandelen naar schatting zo’n
70.000 mensen het Wad, begeleid door
Wadloopgidsen. Zo’n 20.000 deelnemers
maken een oversteek naar één van de
Waddeneilanden, vaak onder de paraplu

04/10/07 Papieren oefening, Leeuwarden

Medisch probleem tijdens Wadlooptocht

Op 29 juni organiseerde Rijkswaterstaat een multidisciplinaire
oefening in de buitenhaven van Lauwersoog. Naast Rijkswaterstaat
deden ook de Brandweer, Kustwacht, KNRM, KLPD, haven-
dienst en diverse aannemers mee. Vanwege het grote aantal
deelnemers werd een uitgebreid scenario uitgewerkt:
“Het vaartuig MS Boschwad krijgt motorpech tijdens het invaren
van de haven van Lauwersoog. Het vaartuig komt midden in de
haven tot stilstand en blijft daar liggen. Als gevolg van de motor-
problemen ontstaat brand en volgt een ontploffing. Hierdoor vallen
twee opvarenden van boord en zijn er twee gewonden aan boord.
De bilgetank is beschadigd en er stroomt olie de haven in”.
Tijdens de oefening werden de volgende acties uitgevoerd:
1. Search and Rescue
2. Overzetten brandweer/Blussen van de brand
3. Regelen scheepvaart
4. Opruimen olieverontreiniging

Min- en pluspunten
Alarmering verliep via het Kustwachtcentrum die naast de KNRM en
KLPD ook RAC Groningen (Brandweer) en CMW (RWS) informeerde.

De onderlinge communicatie tijdens de oefening vertoonde enkele
haperingen. De ‘droge’ hulpverleningsdiensten communiceerden
veelal door middel van C2000 terwijl de ‘natte‘ partijen VHF
gebruikten. Het feit dat geen COPI werd ingericht bemoeilijkte de
afstemming waardoor diensten elkaar soms voor de voeten liepen.
Gelukkig zijn er minstens zoveel pluspunten op te noemen.
De behandeling van de drenkelingen en gewonden verliep snel en
vakkundig en dat kan ook gezegd worden van de brandbestrijding
en de ruiming van olie. De oefenleiding was onder de indruk van
de professionaliteit van de betrokken hulpverleners, maar de
samenwerking tussen de diensten kan worden verbeterd.

Belangrijkste aandachtspunten zijn en blijven dus de communica-
tie en onderlinge afstemming. Deze punten zullen in een volgende
oefening zeker weer aan bod komen. � Pieter Ros, Rijkswaterstaat

Over Rijkswaterstaat
Op de Waddenzee is Rijkswaterstaat een bekende verschijning.
Als één van de belangrijkste beheerders van dit gebied heeft
deze Rijksdienst grofweg een drietal taken: zorg voor een
vlotte en veilige scheepvaart, zorg voor waterkeringen en de
zorg voor schoon oppervlaktewater. Om incidenten die zich op
deze taakvelden kunnen voordoen het hoofd te bieden wordt
frequent geoefend. Voor 2007 en 2008 zijn een dertigtal
oefeningen gepland, variërend van kleine olieruimingsoefeningen
in havens tot het optreden bij dijkdoorbraken. In hoofdzaak is
het ruimen van verontreinigingen van het oppervlaktewater
een activiteit die veelvuldig voorkomt en waar wordt samen-
gewerkt met andere opsporings- en/of hulpverleningsdiensten.
Vandaar dat deze diensten vaak worden uitgenodigd voor een
gezamenlijke oefening. Oefendoelen van de deelnemende
partijen worden zodanig in een scenario verwerkt dat alle
diensten ruimschoots kunnen oefenen.

29/06/07 Multidisciplinaire rampenoefening, Lauwersoog

Ontploffing vaartuig in haven

Wadlopen is nooit zonder risico’s. Het is
echter van belang de risico’s te beperken
en in staat te zijn eventuele calamiteiten
het hoofd te kunnen bieden. De huidige
regelgeving in de vorm van de provinciale
Wadloopverordening 1996 sluit hierbij
zoveel mogelijk aan. Bij de in het kader
hiervan uitgegeven vergunningen (en ont-
heffingen) staat de veiligheid van gidsen
en deelnemers aan een tocht dan ook
voorop.

De ruiming van de olie verliep snel en vakkundig



08/10/07 Bestuurlijke bijeenkomst, Heerenveen

Bijpraten over voortgang CRW en landelijke ontwikkelingen

situatie waarbij één van de deelnemers een
medisch probleem kreeg tijdens een
Wadlooptocht op de route Schiermonnikoog.

Evaluatie
De eerste reacties over de oefening zijn
positief. Dat neemt niet weg dat de oefening
vanuit de eerste evaluatie een aantal aan-
dachtspunten heeft opgeleverd die doorge-
sproken moeten worden in de Wadloop-
adviescommissie (deze brengt advies uit aan
de Colleges van Gedeputeerde Staten van de
Waddenprovincies) en in Waddex. De uitkom-
sten daarvan zullen worden meegenomen in
de opzet van een grote Life-oefening met
Wadlopers die in september/oktober 2008
zal worden gehouden. Deze oefening zal
waar nodig en mogelijk, leiden tot verbeterin-
gen in de veiligheid van het Wadlopen. �

Fokke Wagenaar, provincie Fryslân

Over de oefening
Op 4 oktober is onder regie en verantwoor-
delijkheid van Waddex een papieren oefening
gehouden in het Provinciehuis te Leeuwarden
met als dagvoorzitter de heer Miedema van
het Kustwachtcentrum. Naast de zeven
Wadlooporganisaties werkten de KNRM, het
KLPD (waterpolitie), Brandweer Fryslân, het
Kustwachtcentrum, Sar Klu en KM, GHOR,
Politie Fryslân, Rijkswaterstaat en de
Provincie Fryslân mee. In het ochtenddeel
werd een bijdrage geleverd door de heer
Knol van het Wadloopcentrum Fryslân over
de historie en praktijk van het Wadlopen.
Daarnaast gaf de heer Martini van de KNRM
een toelichting over de organisatie en doel-
stellingen van Waddex. In het middagdeel
werd in een aantal sessies een scenario
behandeld. Daarbij was sprake van een

Al in 1999 is met de (zeven) Wadloop-
organisaties en hulp- en reddingsdiensten
afgesproken de procedures die verband
houden met een eventuele calamiteit
tijdens een Wadlooptocht te testen in de
vorm van een oefening in de praktijk. De
doelstelling van het oefenen is ervaring
opdoen met en in de praktijk toetsen van
bestaande procedures tussen de reddings-
organisaties en tussen reddingsorganisaties
en Wadlooporganisaties. De oefeningen in
1999 en 2004 met alle betrokken partijen
leidde tot een aantal gezamenlijke aan-
bevelingen. Een belangrijke uitkomst was
dat het oefenen in de toekomst moet blijven
plaatsvinden. De oefeningen worden met
ingang van 2007 uitgevoerd door de
Waddexpartners en opgenomen in het
‘Multidisciplinair Oefenjaarplan CRW 2008’.

tegenwoordigd. In 2008 zal verder worden
gewerkt aan de samenwerking tussen
Waterrand en CRW.

Ook staat een evaluatie van het CRW voor
volgend jaar op de agenda. Het huidige
beeld is volgens Burgemeester Stam van
gemeente De Marne en voorzitter van de
Beheercommissie dat “het CRW op koers
ligt, echter op rampen ben je nooit voldoen-
de voorbereid, je kan alleen optimaal voor-
bereid worden. Het CRW is daarvoor een
geschikt middel, geen doel”.

Veiligheidsregio
Tijdens de bestuurlijke themabijeenkomst
kwam ook de toekomstige invoering van de
Wet op de Veiligheidsregio aan bod. Op dit
moment is het CRW nog de bindende
schakel bij rampenbestrijding op de Wadden-
zee, maar grote vraag is wat de toekomst
brengt. De Wet op de Veiligheidsregio zegt
niets over de interregionale aansturing van
rampen. De huidige aanpak bij het CRW,
waarbij één van de betrokken regio’s het
voortouw neemt, lijkt effectief te werken en
kan vooralsnog gehandhaafd blijven. Dit is
inmiddels ook door de projectleider van
Waterrand onder de aandacht van het
ministerie van BZK gebracht. �

de Waddenzee samen te werken. Alle 18
Waddenburgemeesters (eilanden en kust),
alle 3 CdK’s en vertegenwoordigers van
ministeries van Verkeer & Waterstaat en
LNV participeren. Sinds de ondertekening
wordt gewerkt aan het operationaliseren
van het plan.

Een van de aandachtsgebieden betreft de
rampbestrijdingsplannen voor de verschillen-
de veerdiensten. Omdat een ramp met een
veerboot één van de ‘maatramp’-scenario’s
is, hebben na behandeling in de Beheer-
commissie alle betrokken gemeenten
besloten een uniform rampbestrijdingsplan
voor de veerdiensten in Fryslân en Groningen
op te stellen. Naast de gemeenten zijn bij het
opstellen van een dergelijk plan veel andere
operationele partners en de rederijen
betrokken. Groot voordeel is dat nu voor
alle veerdiensten gewerkt wordt met
uniformering van de diverse achterliggende
processen en dat het oefenen in het oefen-
jaarplan wordt opgenomen.

Sinds een jaar wordt ook op nationaal niveau
aandacht besteed aan rampenbestrijding
op het water, in het project Waterrand.
Vanaf de start van dit project is het
Waddengebied op bestuurlijk niveau ver-

Hoe staat het met de voortgang van het
Coördinatieplan Rampenbestrijding
Waddenzee? Wat is relatie van het plan
met de verdere landelijke ontwikkelingen
die er zijn met betrekking tot de
bestrijding van incidenten op het water?
En wat betekent de nieuwe Wet op de
Veiligheidsregio voor het CRW? Deze drie
onderwerpen stonden centraal tijdens een
themabijeenkomst op maandagochtend 8
oktober 2007 in het Abe Lenstra Stadion
in Heerenveen. Ruim 40 bestuurders,
onder wie diverse burgemeesters en de
drie Commissarissen van de Koningin uit
Noord-Holland, Groningen en Fryslân,
waren op uitnodiging van de Beheer-
commissie CRW bij deze bijeenkomst
aanwezig. Er werden inleidingen verzorgd
door de heer Nijpels (CdK van Fryslân),
mevrouw Stam (voorzitter Beheercommis-
sie CRW en burgemeester De Marne), de
heer Siliakus (Regionaal Brandweercom-
mandant Fryslân en directeur Hulpverle-
ningsdienst Fryslân), de heer Trimpe
Burger (directeur Kustwacht) en de heer
Stierhout (projectleider Waterrand).

Voortgang CRW
Drie jaar geleden werd het CRW-convenant
getekend om bij rampen en ongevallen op



Ed van Scherpenzeel over de introductie-
dagen: “Tijdens deze dagen kunnen wij
laten zien wie wij zijn en wat wij kunnen.
De SAR/KLu staat 24 uur per dag, 7 dagen
per week paraat en is bij calamiteiten een
zeer doeltreffend middel. Toch roept de
inzet van de SAR/KLu vaak vragen op en
zijn de mogelijkheden en beperkingen niet
bij iedereen duidelijk. Wij hopen dat door
deze introductiedagen voor een groot deel

Dit najaar worden er op de Vliegbasis Leeuwarden vijf introductiedagen georganiseerd,
voor Officieren van Dienst, Brandweer, Politie en de GHOR. Tijdens deze dagen krijgen
zij informatie over Waddex, CRW, toepassing nautische terminologie, kenmerken van
het Waddengebied, briefing SAR/KLu en over helicopteroperaties. Iedere introductiedag
wordt afgesloten met een daadwerkelijke hoisting op de Vlieg-basis. De introductie-
dagen worden door het 303 SAR Squadron verzorgd, in nauwe samenwerking met
Waddex Fryslân. Ed van Scherpenzeel (Plaatsvervangend Commandant 303 SAR
Squadron) en Marco Janssen (Voorzitter Waddex) hebben hiervoor een lesplan
opgesteld.

weg te nemen. Door de daadwerkelijke
hoisting worden veel vooroordelen met
betrekking tot het vliegen in de SAR-helicop-
ter weggenomen. Vrijwel iedereen vond het
vliegen rustig gaan, de begeleiding verliep
goed en de hoisting bleek erg mee te val-
len. Het is niet zo dat bij een calamiteit alle
OvDers met de hoist afgezet worden, maar
deze oefening geeft een goed beeld van
waar we toe in staat zijn. In het programma

wordt ook aandacht besteed aan het veilig
in– en uitstappen, wat voor medisch appara-
tuur er aan boord is en de verschillende
communicatiemiddelen (bijvoorbeeld de
ingebouwde C-2000 set). Kortom: het zijn
effectieve dagen en leuk om te organiseren.
Op dit moment is er nog overleg gaande
over hoe we vervolg gaan geven aan deze
dagen”. � Ed van Scherpenzeel

Vijf introductiedagen, Vliegbasis Leeuwarden

Alles over de SAR/KLu

“Vanmorgen hebben boze vissers in alle
vroegte de handelshaven van Harlingen en
de veerhaven van Texel geblokkeerd. De
blokkades volgen op mislukte besprekingen
met (LNV) Minister Verburg. De vissers
voelen zich in de hoek gedrukt met als-
maar lagere vangstquota, hogere brandstof-
prijzen en een overheid die ‘toeziet hoe we
langzaam wegkwijnen’. ‘We willen best
anders maar op deze manier wordt ons
simpelweg de nek omgedraaid’, aldus de
woordvoerder van de vissers vanuit een
grimmig Harlingen. Om zijn woorden kracht
bij te zetten balt hij zijn vuist en benadrukt
dat de vissers tot alles in staat zijn”.

Met dit vraagstuk werden zo’n veertig
bestuurders geconfronteerd tijdens de
bestuurlijke crisismanagementoefening
‘Blokkade aan je been’ op 14 november in
Leeuwarden. Het doel van deze oefening
was het beoefenen van een gemeente- c.q.
provinciegrens overschrijdende situatie,
waardoor bestuurlijke afstemming en
besluitvorming conform de voor het
Waddengebied geldende coördinatiestruc-
tuur zinvol zou zijn. Het ‘handlen’ van de
bestuurlijke complexiteit die een dergelijke
situatie met zich meebrengt stond centraal.
Er moest allereerst duidelijkheid komen
over de vraag wat gecoördineerd zou
moeten worden. Daarna lag de focus op
het proces van besluitvorming en meer
specifiek in dit proces de wijze waarop

de informatieoverdracht en afstemming
tussen het Operationeel Team, het Beleids-
team Waddenzee en de betrokken
Gemeentelijke Beleidsteams plaats zou
moeten vinden.

BTW en 2 GBTs
Het Beleidsteam Waddenzee, het BTW
dat nu voor derde maal werd geoefend,
werd gevormd door de Commissaris van
de Koningin van de provincie Fryslân, de
burgemeesters van Wieringen, Vlieland en
Terschelling, de plaatsvervangend Hoofd-
officier van Justitie en een vertegenwoor-
diger van Rijkswaterstaat. Verschillende
adviseurs schoven bij hen aan.
Daarnaast waren er twee Gemeentelijke
Beleidsteams (GBT’s) geformeerd, waaraan
de burgemeesters van de twee getroffen
‘Waddengemeenten’ leiding gaven.
Het Beleidsteam Waddenzee werd tijdens
de oefening van tegenspel voorzien door
de Operationeel Leider Johan Postma
(Commandant Brandweer Leeuwarden).
In de oefening werd het advies vanuit het
Operationeel Team - conform de praktijk –
via de Operationeel Leider/liaison Operatio-
neel Team in het Beleidsteam Waddenzee
ingebracht. De adviseurs van het Beleids-
team Waddenzee konden telefonisch over-
leggen met hun evenknieën uit het
Operationeel Team. De burgemeesters
behartigden de belangen van het GBT in
het BTW.

De oefening werd afgesloten met een bijeen-
komst voor “de pers” (met verve gespeeld
door deelnemers van de oefening). Tijdens
deze bijeenkomst werd door de CdK als
coördinerend bestuurder mede namens de
twee direct betrokken gemeenten een
persverklaring afgelegd.

Reactie Operationeel Leider
Een eerste reactie van Operationeel Leider
Johan Postma, direct na afloop van de
oefening: “Dit was leuk en leerzaam.
Wat het lastig maakte was het complexe
Beleidsteam Waddenzee, dat inclusief advi-
seurs uit maar liefst 16 personen bestond.
De sfeer vond ik formeel, mensen gingen
hun posities claimen en er werd lang verga-
derd. Ik zou graag willen dat er vaker in
deze setting geoefend wordt. Het blijft
mensenwerk, het is goed dat je elkaar beter
kent en weet wat je kunt verwachten. Deze
oefening dwingt ons als operationele dienst
het Coördinatieplan Rampenbestrijding
Waddenzee weer eens goed door te nemen”.

Evaluatie
De oefening is georganiseerd door de Rad-
boud Universiteit Nijmegen en de regionaal
brandweercommandant van Groningen,
Thomas Faber. Zij evalueren de oefning de
komende weken uitgebreid, zodat de leer-
punten kunnen worden ingebracht in de
cyclus van training, opleiding, oefening en
continue verbetering.

14/11/07 Bestuurlijke crisismanagement oefening, Leeuwarden

Havenblokkades in Harlingen en Texel


