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Voorwoord
Met dit jaarverslag 2016 van de Coördinatie Regeling
Waddenzee (CRW) wordt u geïnformeerd over de voortgang van de in 2016 uitgevoerde werkzaamheden in relatie
tot het Incidentbestrijdingsplan Waddenzee (IBP-W).
De CRW is een netwerk van hulpverleningsorganisaties die
verantwoordelijk zijn voor de preparatie op incident- en
rampenbestrijding op de Waddenzee. Deze samenwerking
is nodig omdat het een groot aaneengesloten en intensief
gebruikt watergebied is waar veel partijen een rol hebben
bij de bestrijding van incidenten. Daarbij is de samenwerking tussen de land- en waterhulpverlening sterk verbeterd,
maar nog steeds niet vanzelfsprekend.
Het CRW-netwerk wordt aangestuurd door het Bestuurlijk
Waddenzee Overleg (BWO). Deelnemers aan het BWO zijn
drie burgemeesters, de directeuren van de drie Veiligheidsregio’s uit het gebied, de directeur Netwerkmanagement bij
Rijkswaterstaat Noord-Nederland, de Directeur Kustwacht
Nederland en een vertegenwoordiger van het Ministerie
van Economische Zaken. Daarnaast zijn binnen de CRWstructuur diverse operationele diensten betrokken,
waaronder brandweer, politie, GHOR, KNRM, Rijkswaterstaat, het ministerie van Economische Zaken, de ‘land- en
water’-meldkamers, havenbedrijven en rederijen.
De CRW vervult een rol op het gebied van bovenregionale
coördinatie, planvorming en afstemming hierover, het
operationaliseren van het IBP-W en specifieke watergerichte
vakbekwaamheid van de betrokken (land-)functionarissen
binnen de genoemde diensten. Verder wordt door de
CRW-waterfunctionaris overleg gevoerd met de andere
waterfunctionarissen (IJsselmeergebied, Zeeuwse en
Zuid-Hollandse stromen, Noordzeekanaal), waarmee
afstemming op nationaal niveau plaatsvindt.
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De opzet van dit jaarverslag omvat de onderdelen bestuurlijke en operationele coördinatie, communicatie en
financiële jaarrekening. In 2016 is speciale aandacht
geschonken aan:
• Het gezamenlijk met SAMIJ versturen van een brief aan
de minister van Infrastructuur en Milieu, met daarin een
oplossingsrichting voor het conflict tussen de commerciële maritieme dienstverleners (CMD’s) en de KNRM.
• De verfijning van de ‘nieuwe’ CRW-overlegstructuur.
• Het uitvoeren van het meerjarenbeleidsplan
Vakbekwaamheid 2016-2019, het jaarplan
2016 en het opstellen van het jaarplan
Vakbekwaamheid 2017.
• Het (voor het derde jaar) gezamenlijk
oefenen van centralisten, verkeersleiders en
duty officers van de ‘land’-meldkamers van
Noord-Nederland en Alkmaar en de
‘water’-meldkamers van het
Kustwachtcentrum en Rijkswaterstaat.
• Het vertrek van CRW-waterfunctionaris
Rien van de Ven en het aantrekken van Hans
Spiegelaar, de nieuwe waterfunctionaris.
In 2016 is besloten de functie van operationele
waterfunctionaris (0,5 fte) definitief geen
invulling te geven. Waar nodig is deskundigheid ingehuurd. De CRW is zo in staat de
komende jaren veerkrachtig in te spelen op
de behoefte vanuit het veld.
Namens het Bestuurlijk Waddenzee Overleg,
Marijke van Beek,
Voorzitter Bestuurlijk Waddenzee Overleg
en burgemeester Eemsmond

VOORWOORD
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Inleiding

De CRW is een netwerk van hulpverleningsorganisaties die gezamenlijk verantwoordelijk
zijn voor de incident- en rampenbestrijding op de
Waddenzee. De afspraken over de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan de incident- en
rampenbestrijding zijn vastgelegd in het
Incidentbestrijdingsplan Waddenzee (IBP-W)
en het in 2004 ondertekende CRW-convenant.
Dit jaarverslag is gebaseerd op de in 2015 door
het BWO vastgestelde:
• Beleidsplan CRW 2016-2019.
• Meerjaren-beleidsplan Vakbekwaamheid
2016-2019.
• Jaarplan Vakbekwaamheid 2016.
Met dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd
over de in 2016 uitgevoerde werkzaamheden en
de behaalde resultaten. Na vaststelling wordt het
ter kennisname aangeboden aan de in CRW deelnemende partners en geplaatst op de website
www.vrfryslan.nl/crw.

De Waddenzee is het grootste aaneengesloten (zout) watergebied
van Nederland (circa 2500 km2). Het is een Natura 2000-gebied en
behoort tot het door de Unesco erkend Werelderfgoed. Het gebied is
gemeentelijk ingedeeld en valt voor de incidentbestrijding onder de
verantwoordelijkheid van de drie betrokken veiligheidsregio’s, de
17 betrokken gemeenten en Rijkswaterstaat. Op basis van een tussen
de Kustwacht en de veiligheidsregio’s afgesloten convenant verzorgt
de Kustwacht, met de KNRM en NHV SAR als uitvoerende partners,
de Search and Rescue-taak (SAR).
Essentieel voor een adequate hulpverlening is het proces melding en
alarmering en daarmee de samenwerking tussen de vier betrokken
meldkamers in en rondom de Waddenzee. Hiervoor zijn in 2016 aparte
bijeenkomsten belegd die ook weer in 2017 een vervolg krijgen. Deze bijeenkomsten zijn specifiek gericht op de afhandeling van incidenten op
het water en afstemming tussen de meldkamers onderling, en waar van
toepassing het doorgeven van de melding aan een andere meldkamer.
Deze samenwerking tussen land- en waterpartijen vraagt om permanente aandacht en het blijvend gezamenlijk bepalen van de doelen
en programma’s. De CRW levert een bindende bijdrage aan de samenwerking tussen de betrokken organisaties.
Kenmerkend voor dit jaar was het zo goed mogelijk voortzetten van
de netwerkactiviteiten en het begeleiden naar de nieuwe structuur
met de gewijzigde rol van de diverse partners in de CRW-structuur.
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Welke partners zijn betrokken bij het IBP-W?
• Veiligheidsregio Groningen
• Veiligheidsregio Fryslân (coördinerende
veiligheidsregio)
• Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
• gemeente Oldambt
• gemeente Delfzijl
• gemeente Eemsmond
• gemeente De Marne
• gemeente Dongeradeel
• gemeente Ferwerderadiel
• gemeente Het Bildt
• gemeente Franekeradeel
• gemeente Harlingen
• gemeente Súdwest-Fryslân
• gemeente Schiermonnikoog
• gemeente Ameland
• gemeente Terschelling
• gemeente Vlieland
• gemeente Texel
• gemeente Hollands Kroon
• gemeente Den Helder
• Het Kustwachtcentrum
• Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij
• Politie Landelijke Eenheid en regionale eenheden
Noord-Nederland en Noord-Holland
• Rijkswaterstaat Noord-Nederland
• Ministerie van Economische Zaken
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Brandweer en GHOR zijn onderdelen van
de veiligheidsregio’s.

CRW/IBP-W

De CRW verbindt in het netwerk daarnaast onder
meer stakeholders als havenbedrijven, rederijen,
CMD’s, wadloopverenigingen, de Provincie Fryslân
en natuurorganisaties als de Waddenvereniging.
Het organogram op de pagina hiernaast laat de
bestuurlijke en operationele overlegstructuren zien.
De samenstelling van de bestuurlijke en operationele overlegstructuren is opgenomen in de bijlagen.
Veiligheidsregio Fryslân is de coördinerende veiligheidsregio. De CRW is als zelfstandig onderdeel
ondergebracht bij de afdeling Crisisbeheersing van
Veiligheidsregio Fryslân. De CRW bestaat uit de
waterfunctionaris (0,4 fte), de secretaris (0,6 fte),
het secretariaat (0,1 fte) en een communicatieadviseur (0,1 fte). De waterfunctionaris coördineert
de samenwerking tussen de genoemde organisaties.

Veiligheidsregio
Groningen

AB

Coördinerende
Veiligheidsregio
Fryslân

Veiligheidsregio
Noord-Holland
Noord

AB

AB
BWO

DB

DB

DB

Directie

Directie

Directie

TWO

Afdeling
Crisisbeheersing
Vakbekwaamheid
CRW
(regeling)

Risico’s, planvorming en
procedures

Themagroepen

IBP-W
(plan)
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CRW-secretariaat

2

CRW-overlegstructuur

De verantwoordelijkheid voor de crisisbeheersing
op de Waddenzee ligt bij de gemeenten, de Veiligheidsregio’s Groningen, Fryslân en Noord-Holland
Noord en Rijkswaterstaat. De veiligheidsregio’s
hebben de preparatie van de incident- en rampenbestrijding onder meer vastgelegd in hun regionale
planvorming. Het IBP-W is onderdeel van deze
regionale planvorming. De waterfunctionaris is
verantwoordelijk voor de preventieve bovenregionale coördinatie en afstemming.
De afstemming vindt plaats in de overlegstructuur
die in dit hoofdstuk wordt toegelicht.

2.1 Bestuurlijke coördinatie

Vertrek oude en komst nieuwe
waterfunctionaris

De bestuurlijke coördinatie is belegd bij het
Bestuurlijk Waddenzee Overleg (BWO). Het BWO
bewaakt de afspraken en het proces van de
implementatie van het IBP-W en de voortgang
van het Jaarplan Vakbekwaamheid 2016. Het BWO
wordt geadviseerd vanuit het Tactisch Waddenzee
Overleg (TWO). Zie de bijlagen voor een overzicht
van de deelnemers in BWO en TWO.

In september 2016 is afscheid genomen van Rien
van de Ven, die sinds 2010 waterfunctionaris
Waddenzee was. Zijn opvolger, Hans Spiegelaar,
trad in juli 2016 in dienst bij Veiligheidsregio
Fryslân. De overlap van enkele maanden maakte
een ‘warme’ overdracht van kennis en dossiers
tussen beide waterfunctionarissen mogelijk.

Het BWO: rol voorzitter en waterfuntionaris
De voorzitter van het BWO en de waterfunctionaris
hebben de partners in 2016 geïnformeerd over de
CRW-werkzaamheden:
• De actualisatie van het IBP-W.
• Het CRW-jaarverslag 2015.
• Het Jaarplan Vakbekwaamheid 2016.
Het BWO heeft op 18 mei en 17 december 2016
regulier vergaderd. De voorzitter van het BWO,
burgemeester van de gemeente Eemsmond
mevrouw Marijke van Beek, is verantwoordelijk
voor de bestuurlijke aansturing. Zij voert periodiek
overleg met de waterfunctionaris.

10

Het CRW-secretariaat bestaat uit de waterfunctionaris, de secretaris CRW, de communicatieadviseur
en de secretariële ondersteuning (totale capaciteit
in 2016: 1,2 fte). In 2016 is besloten geen invulling
te geven aan de functie van operationele waterfunctionaris (0,5 fte). Waar nodig is er extra capaciteit ingezet door het CRW-secretariaat en een
extern bureau. De werkzaamheden vallen onder de
bestuurlijke coördinatie. De waterfunctionaris is
verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing.

2.2 Tactische en operationele
coördinatie
Tactisch Waddenzee Overleg
Het Tactisch Waddenzee Overleg (TWO) is
verantwoordelijk voor het operationaliseren en
de implementatie van het IBP-W en de operationele
coördinatie en de advisering van het BWO.
Een aantal taken en werkzaamheden is belegd
bij werkgroepen. De diverse deelnemers van het
overleg zijn tevens portefeuillehouder voor de
CRW-werk- en themagroepen.
In het TWO wordt op tactisch niveau tussen de

partijen overleg gevoerd. Het TWO bereidt de overleggen van het BWO voor en zet opdrachten uit
naar de werk- en themagroepen die op operationeel
niveau functioneren. Er is in het beleidsplan
gekozen voor een TWO omdat gestreefd wordt
naar een tactische invulling van dit overleg. Het
doel hiervan is een meer slagvaardige organisatie
te creëren met inbreng van alle betrokken partners.
Met deze verandering is de focus van het TWO
meer op hoofdlijnen gericht. Daar zijn minder
partijen en dus minder deelnemers bij betrokken.
Op 25 mei 2016 zijn alle deelnemers van de CRWoverleggen uitgenodigd om deel te nemen aan
de ‘startbijeenkomst CRW nieuwe stijl’ bij de
Koninklijke Marine in Den Helder. Tijdens de bijeenkomst hebben de voorzitters van de werk- en
themagroepen een toelichting gegeven op de
opdracht en werkzaamheden van deze overleggen.

Werkgroep Vakbekwaamheid
De werkgroep Vakbekwaamheid heeft in 2016
uitvoering gegeven aan het meerjaren-beleidsplan
Vakbekwaamheid 2016-2019 door middel van het
opstellen en in uitvoering nemen van het Jaarplan
Vakbekwaamheid 2016. De werkgroep bewaakt
de voortgang en de uitvoering van de plannen en
kennisoverdracht. De diverse deelnemers zijn zelf
verantwoordelijk voor de uitvoering. Het voorzitterschap wordt verzorgd door de Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord.

Werkgroep Risico’s, Planvorming en Procedures
De werkgroep Risico’s, Planvorming en Procedures
(RPP) heeft in 2016 uitvoering gegeven aan de
opdracht om de voortgang en actualiteit van de
genoemde onderwerpen te bewaken. Daartoe is
gestart met de afstemming van de risicoanalyse

CRW-OVERLEGSTRUCTUUR
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voor de Waddenzee, de beoordeling van het
bestaande dekkingsplan en het volgen van mutaties
in het Incidentbestrijdingsplan Waddenzee.
De werkgroep bewaakt zelf de voortgang en
rapporteert aan het TWO. Het voorzitterschap
wordt verzorgd door Rijkswaterstaat.

Themagroep Opstappen
De Themagroep Opstappen heeft in 2016 twee
bijeenkomsten belegd, waarin is gesproken over
de kaders van de opstapregeling voor brandweeren ambulancepersoneel. Doel is het komen tot
Waddenzeebrede, uniforme afspraken over het
veilig en verantwoord opstappen van landhulpverleners. Deelnemers zijn vertegenwoordigers
vanuit de brandweer en ambulancediensten, de
KNRM en de Landelijke Eenheid van de politie.
Het voorzitterschap is in handen van Brandweer/
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Themagroep Meldkamers
De themagroep Meldkamers heeft in 2016 één
bijeenkomst belegd. Deelnemers aan dit overleg
waren vertegenwoordigers van de vier betrokken
meldkamers: het Kustwachtcentrum, Centrale
Meldpost Waddenzee van Rijkswaterstaat en de
Meldkamers Noord-Nederland en Alkmaar.
Afgesproken is dat het overleg van deze themagroep alleen wordt belegd als er ontwikkelingen
zijn waarvoor gezamenlijke afstemming op dossiers
gewenst is, bij voorbeeld met betrekking tot de
Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO).

Overleggen met rederijen
Overleg van de CRW met vertegenwoordigers van
de rederijen heeft in 2016 twee keer plaatsgevonden.
Deelnemers aan dit overleg waren TESO, Doeksen,
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Wagenborg, AG Ems, de vertegenwoordiger van
Brandweer Fryslân (inbreng nautische kennis) en de
CRW (voorzittersrol). Met de rederijen werden de
volgende onderwerpen besproken: de rol van een
Coördinator Incident Schip (CIS), ervaringen met
incidenten en oefeningen, afstemming mono- en
multi-oefenplannen brandweer, de bijdrage van
rederij Doeksen aan de CRW-themadag op
Terschelling, ontwikkelingen in het gebruik
van LNG/CNG (brandstoffen uit natuurlijke gassen)
en dreigingsscenario’s.

Overleggen met havenbedrijven
Overleg van de CRW met vertegenwoordigers van
havenbedrijven vond in 2016 tweemaal plaats.
De CRW heeft tijdens het eerste overleg – met
medewerking vanuit het structurele havenmeestersoverleg – de opleiding/scholing op gebied van
crisisbeheersing voor havenmeesters van alle
Waddenzeehavens verzorgd. Tijdens een tweede,
regulier overleg zijn onder meer ervaringen met
incidenten in de haven, GRIP, bespreking van
scenario’s, de rol van verkeersleiders en de taken
van Rijkswaterstaat met elkaar gedeeld.

Overleg met Rijkswaterstaat
Met Rijkswaterstaat is zowel in het BWO, TWO als
de werkgroep Vakbekwaamheid gesproken over de
voortgang van het programma VBVK 2.0 (Veiligheid
bieden, veiligheid krijgen) en de implementatie van
het Ecologisch Spoorboekje (ESB) door middel van
inzetplannen. De CRW heeft in 2016 op verzoek van
Rijkswaterstaat een bijdrage geleverd door middel
van deelname aan de bijeenkomsten met de
gebiedsbeheerders en het opstellen van de inzetplannen. Voor VBVK en ESB is de waterfunctionaris
aanspreekpunt geweest voor de veiligheidsregio’s.

CRW-OVERLEGSTRUCTUUR
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CRW-werkzaamheden 2016

De door de CRW in 2016 uitgevoerde werkzaamheden worden hieronder toegelicht, onderverdeeld
per categorie.

venden van de Veiligheidsbureaus, Rijkswaterstaat,
Kustwachtcentrum/KNRM en vertegenwoordigers
van de SAMIJ (IJsselmeergebied).

Algemeen

Overige activiteiten

Onder de paraplu van de CRW zijn in 2016 de
volgende overleggen georganiseerd:
• Twee overleggen van het BWO.
• Vijf overleggen van het TWO.
• Vijf overleggen van de werkgroep
Vakbekwaamheid.
• Vier overleggen van de werkgroep Risico’s,
Planvorming en Procedures.
• Eén meldkameroverleg en twee meldkamerbijeenkomsten voor centralisten van de
meldkamers, verkeersleiders van Rijkswaterstaat
en duty officers van het Kustwachtcentrum.
• Twee overleggen met de rederijen.
• Twee overleggen met de havenmeesters.

• Het opstellen van het CRW-jaarplan 2017
(inclusief het Jaarplan Vakbekwaamheid), de
begroting voor 2017 en het jaarverslag over 2015.
• Het betrekken van de ‘waterpartijen’ Rijkswaterstaat en Kustwachtcentrum bij het gebruik van
het Landelijk Crisismanagementsysteem (LCMS),
inclusief het opstarten van een pilot voor de
samenwerking tussen het Kustwachtcentrum
en Veiligheidsregio Fryslân.

Op 25 mei 2016 is bij de Marineclub in Den Helder
een aparte bijeenkomst belegd voor alle betrokkenen in het CRW-overlegnetwerk. Deze bijeenkomst
had als doel het bekendmaken en bespreken van de
aangepaste CRW-overlegstructuur en de plannen en
werkzaamheden van de werk- en themagroepen.

Communicatie
• Het informeren van alle CRW-partners over de
actualisatie van het IBP-W en het verzoek aan de
drie veiligheidsregio’s om dit plan vast te stellen
(zie Ad. 1).
• Het samen met de SAMIJ schriftelijk informeren
van de minister van Infrastructuur en Milieu over
een mogelijke oplossingsrichting in het conflict
tussen commerciële maritieme dienstverleners
(CMD’s) en de KNRM.

• De productie van een nieuwe film over de CRW.
Een eerste versie hiervan is vertoond tijdens een
van de themabijeenkomsten, de definitieve versie
volgt in 2017.
• Het schriftelijk informeren van partners over de
CRW-werkzaamheden: het herstructureren van
het CRW-overleg en het CRW-jaarverslag 2015.
• Het opstellen van een CRW-nieuwsbrief (zie Ad. 2).
• Het bijhouden van de bij Veiligheidsregio Fryslân
ondergebrachte CRW-website www.vrfryslan.nl/crw.
• De lancering van het CRW-Twitteraccount
@IBP_Waddenzee.
• Deelname aan operationele overleggen met de
SAMIJ (IJsselmeergebied).
• Het samen met de SAMIJ actualiseren van de
OvD-wijzer ‘Wijzer op het Wad’; deze actualisatie
kon in 2016 niet worden afgerond in verband
met onduidelijkheid over de exacte procedures
voor het gebruik van LMG- en RMG-verbindingen.
• Vooruitlopend op oefeningen en andere
bijeenkomsten zijn diverse voorlichtingen en
presentaties verzorgd over het IBP-W.
• De organisatie van overleggen met havenmeesters
en rederijen en het verzorgen van een cursusdagdeel IBP-W ten behoeve van de opleiding
van havenbedrijven.
• Het verzorgen van een introductiecursus incidenten rampenbestrijding Waddenzee voor medewerkers van de ‘Wadden’-rederijen bij het
Maritiem Instituut Willem Barentsz (Noordelijke
Hogeschool) op Terschelling.

Vakbekwaamheid
De kennisoverdracht aan de doelgroepen en het
vergroten van de bekendheid van het IBP-W en het
werken daarmee heeft in 2016 invulling gekregen
door:

• Het opstarten van het proces om te komen tot
een elektronische leeromgeving (e-learning) voor
de operationele doelgroep(en).
• Het organiseren van twee melding en alarmeringsoefeningen en twee bijeenkomsten voor deelnemers van de vier samenwerkende meldkamers.
• De organisatie van een tweetal thema- en
netwerkbijeenkomsten voor de verschillende
doelgroepen.
De themabijeenkomsten die in 2016 werden
georganiseerd:
• Op 5 juli 2016 bij het Maritiem Instituut Willem
Barentsz (MIWB) op Terschelling. Deze themabijeenkomst was primair gericht op de rol en taken
van Rijkswaterstaat (oliebestrijding en nautisch
verkeersmanagement) en rederij Doeksen.
• Op 8 november 2016 bij de Meldkamer NoordNederland (MKNN) en Kijlstra Ambulancegroep
Fryslân in Drachten, met inbreng van het
Kustwachtcentrum (inclusief aanwezigheid SARhelikopter), Rijkswaterstaat (zeeverkeersposten)
en de MKNN.
Het eerste, algemene deel van de bijeenkomsten
is gelijk van opzet: een algemene introductie over
het IBP-W, de nieuwe CRW-structuur en de doelstellingen van de CRW. Het tweede deel van de
bijeenkomsten is gericht op de specifieke kennismaking met één of meerdere partners.
De doelgroepen zijn operationele partners, maar
ook bestuurders. De doelgroepen voor de bijeenkomsten in 2016 waren hoofdzakelijk leden van
het CoPI (Commando Plaats Incident - Officieren
van Dienst van de diverse kolommen) en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor melding
en alarmering.

Daarnaast zijn er vanuit de CRW overleggen
gevoerd met: de voorzitter van het BWO, leidingge-
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Producten en besproken onderwerpen TWO
en werkgroepen Vakbekwaamheid en Risico’s,
Planvorming en Procedures
• Terugkoppeling vanuit de werk- en themagroepen en incidentoverzichten, inclusief
olielozing bij Oudeschild.
• Het op- en vaststellen van het Jaarprogramma
en Jaarplan Vakbekwaamheid 2017.
• De opzet en organisatie van de twee CRW-themabijeenkomsten op Terschelling en in Drachten.
• De ontwikkelingen rond de Wadloopverordening.
• Het vaststellen van de kaders voor een elektronische leeromgeving (ELO)/e-learning IBP-Waddenzee, af te stemmen met het Instituut Fysieke
Veiligheid (IFV).
• Het bespreken en delen van de uitkomsten van
incidenten en oefeningen.
• De organisatie – met inbreng van de Kustwacht
en de KNRM ten behoeve van de scenariobespreking – van twee bijeenkomsten met deelnemers
van de vier ‘land’- en ‘water’-meldkamers.
• De organisatie vanuit de werkgroep Vakbekwaam-heid van twee alarmeringsoefeningen
voor
medewerkers van de vier betrokken ‘land’en ‘water’-meldkamers.
• In 2016 is het bestaande dekkingsplan
beoordeeld en is opdracht gegeven om
dit plan te actualiseren.
• Het opstarten van een gezamenlijke risicoanalyse
voor de Waddenzee (uitgevoerd door de veiligheidsregio’s en Rijkswaterstaat). Dit proces is
gestart in 2015, maar heeft in 2016 stilgelegen
in afwachting van een geactualiseerde versie van
de Marin-rapportage van Rijkswaterstaat.
• Voor wat betreft planvorming: het IBP-W is in
2015-2016 geactualiseerd, waardoor het aantal
wijzigingen beperkt is. Wel is er een aantal
operationele wijzigingen in de land-waterverbindingsschema’s (gebruik RMG05-verbindingen) waar het IBP-W nog op wordt aangepast.
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Rijkswaterstaat/Economische Zaken/
Provincie Fryslân
• Overleg over voortgang van de Rijkswaterstaatrapportages Veiligheid bieden, veiligheid krijgen
(VBVK), het Ecologisch Spoorboekje (ESB) en de
inzetplannen per gebied en/of Waddeneiland.
(zie Ad. 3).
• Het melden bij het Ministerie van Economische
Zaken van het gebruik van een meerjaren Natuurbeschermingswetvergunning ten behoeve van
helikopterinzet bij operationele oefeningen.
• Het door het BWO voeren van overleg met de
vertegenwoordiger van de Provincie Fryslân
over de huidige Wadloopverordening en de
voorgenomen overdracht aan de gemeenten.
Ad. 1: Actualisatie IBP-W
Begin 2016 is de actualisatie van het in 2009-2010
vastgestelde IBP-W afgerond. Deelnemers aan de
actualisatie waren vertegenwoordigers van de
Veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord en Fryslân,
Politie Landelijke Eenheid, Kustwachtcentrum/
KNRM, Rijkswaterstaat, bevolkingszorg en
vertegenwoordigers van de havenbedrijven en
rederijen. Het nieuwe IBP-W is vervolgens ter
vaststelling voorgelegd aan de veiligheidsregio’s.
Ad. 2: Onderwerpen nieuwsbrieven
De nieuwsbrieven zijn uitgebracht in de zomer
2016, met als onderwerpen: Terugkoppeling
Bestuurlijk Waddenzee Overleg, vertrek en kennismaking waterfunctionaris, startbijeenkomst CRW
‘nieuwe stijl’ en de eerste CRW-themabijeenkomst
op Terschelling.
De doelstelling van de nieuwsbrief blijft het op
bestuurlijk, tactisch en operationeel niveau onder
de aandacht brengen van diverse onderwerpen

die spelen binnen de CRW, het IBP-W en de
implementatie daarvan.

Multidisciplinair Oefenjaarplan 2016

Ad. 3: Actiepunten VBVK/ESB
Uit het overleg over VBVK en ESB zijn in 2016 de
volgende actiepunten opgepakt:
• Ontwikkelen met de diverse partners en CRW van
speciale bestrijdingsmethoden, gebiedsgerichte
inzetplannen (en strategie) voor de ondiepe en
kwetsbare gebieden in de Waddenzee.
Hiertoe is vanuit de CRW:
• Op 11 november deelgenomen aan het opstellen
van inzetplannen voor de havens.
• Op 1 december deelgenomen aan een bijeenkomst
voor gebiedsbeheerders, gemeenten en andere
betrokken organisaties. Door de CRW is een
toelichting gegeven op de onderliggende planvorming en de inzet van een COWA (Coördinatie
Overleg Waddeneilanden) en de GRIP-structuur.

Het IBP-W is de leidraad voor een eenduidig gecoördineerd optreden en de basis voor alle watergerichte
oefeningen op monodisciplinair, CoPI-, ROT- en/of
GBT- en RBT-niveau (GRIP-niveaus). De afstemming
van het opleiden en oefeningen tussen de regio’s
vertaald naar het Jaarplan Vakbekwaamheid 2016
vindt plaats in het overleg van de werkgroep
Vakbekwaamheid.
In 2016 is de aanzet gegeven om meer aan te
sluiten bij de reguliere multi-oefencyclus. Hierin
worden waterincidenten als thema gebruikt om
zo de oefenbehoefte in te vullen. De uniformiteit
van incidentbestrijding op het water is geborgd
door de aansluiting van de watergerichte IBP’s
(Waddenzee, IJsselmeer, Zeeuwse Deltawateren)
op het geactualiseerde handboek Incidentbestrijding
op het water.

De uitkomsten van het (operationeel) oefen-/vakbekwaamheidsprogramma in 2016 waren:
Wat
Bijeenkomsten centralisten
meldkamers

Wie organiseert
MKNN/CRW

Datum uitvoering
23 mei en 10 oktober
(voorafgaand aan de
alarmering oefening)

Bezoek Brandweer
Groningen aan AG Ems
Bijeenkomst rederijen
TESO, Doeksen, Wagenborg, AG Ems
Bijeenkomst havenmeesters

Veiligheidsregio
Groningen
CRW

26 oktober

CRW en havenbedrijven
Bijeenkomst Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat
over inzetplannen
met inbreng CRW

14 januari en
25 oktober
1 december

Meldings- en alarmeringsoefening meldkamermedewerkers

CRW en
meldkamers

7 juli en 16 oktober

Opmerking
Deelnemers doorlopen eerst
de e-learning vóór deelname
Begeleiding scenario’s door
KNRM en KWC
Tabletop-oefening, scenario
rederij AG-EMS

13 januari en 24 mei

Betreft een regulier overleg
en een scholingsdag
Kennismaking gebieds
beheerders met de plannen
en structuur
Tabletop-oefening

Voor een overzicht van de feitelijke incidentcijfers van Rijkswaterstaat, het Kustwachtcentrum, de KNRM en
het ministerie van Economische Zaken in 2016 wordt verwezen naar de jaarverslagen van deze organisaties.
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4

4.2 Afrekening 2016

Financieel verslag 2016

Eindafrekening Coördinatie Regeling Waddenzee 2016
Inkomsten
€
Bijdrage Rijkswaterstaat (werkelijke kosten)
Bijdrage veiligheidsregio’s
Bijdrage eilandgemeenten
Bijdrage Waddenzeekustgemeenten
Uitgaven
Loonkosten
- secretaris, waterfunctionaris
- secretariaat
- communicatie
Inhuur Antea en ICM
Vergaderkosten
Communicatiekosten
Themadagen

In dit hoofdstuk krijgt u een overzicht van de
financiële situatie van de CRW. Alle deelnemers
leveren een financiële bijdrage volgens een eerder
afgesproken verdeelsleutel.

€
50.000,0050.000,0025.000,0025.000,00-

83.052,25
4.875,29
8.418,42
42.018,37
1.415,02
10.029,26
7.088,29

4.1 Begroting
Uit reserve
Organisatie
Bijdrage Rijkswaterstaat
Bijdrage veiligheidsregio’s
Bijdrage eilandgemeenten
Bijdrage Waddenzeekustgemeenten
Totaal

Begroot (€)
50.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
150.000,00

Inkomsten (€)
*1
50.000,00
25.000,00
25.000,00

*1 RWS betaalt achteraf volgens de verdeelsleutel haar deel van de werkelijke
gemaakte kosten.
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6.897,91-

4.3 Eindconclusie financiering 2016
Totaal

156.897,91

156.897,91-

De BTW is niet compensabel.

Nog op balans t/m 2015
2016
Totaal

56.307,79
6.897,9149.409,88

Totaal inkomsten:
Totaal kosten:
Uit reserve 2015:
Totale reserve:

€
150.000,00
156.897,91
6.897,91
49.409,88

FINANCIEEL VERSLAG 2016
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B1

Bestuurlijk Waddenzee
Overleg

Samenstelling Bestuurlijk Waddenzee Overleg 2016-2017
Bestuurlijk Waddenzee Overleg (BWO)
Voorzitter
M. van Beek, burgemeester Eemsmond (Veiligheidsregio Groningen)
Burgemeester
J. Nawijn, burgemeester Hollands Kroon (Veiligheidsregio Noord-Holland Noord)
Burgemeester
A. de Hoop, burgemeester Ameland (Veiligheidsregio Fryslân)
Algemeen lid
W. Kleinhuis, directeur Veiligheidsregio Fryslân
Algemeen lid
E. van Zuidam, directeur Veiligheidsregio Groningen
Algemeen lid
M. Smeekes, directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Algemeen lid
E. van Grol/M. Attema, Rijkswaterstaat Noord-Nederland, directeur
Netwerkmanagement
Algemeen lid
E. Veen/R. Blok, directeur Kustwacht
Algemeen lid
B. Streefland, vertegenwoordiger Economische Zaken
Waterfunctionaris
R. van de Ven/H. Spiegelaar, CRW - Veiligheidsregio Fryslân
Secretaris
R. Veenstra, CRW - Veiligheidsregio Fryslân
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B2

Tactisch Waddenzee
Overleg en werkgroepen

Samenstelling Tactisch Waddenzee Overleg en werkgroepen Vakbekwaamheid
en Risico’s, Planvorming en Procedures
Met ingang van 2016 zijn deelnemers aan het TWO tevens portefeuillehouders voor een van de werk- of
themagroepen.

Werkgroep Vakbekwaamheid
Voorzitter
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Secretaris

B. Bruinenberg, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
H. Broersma, Veiligheidsregio Fryslân
K. Munneke, Veiligheidsregio Groningen
S. Dingenouts, Rijkswaterstaat Noord-Nederland
D. Veen, KNRM
R. Corstanje, Kustwachtcentrum
C. Hermans, Meldkamer Alkmaar
R. van Meer, Meldkamer Noord-Nederland
R. Veenstra, CRW - Veiligheidsregio Fryslân

Tactisch Waddenzee Overleg (TWO)
Algemeen lid/ voorzitter
Waterfuntionaris
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Secretaris
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S. van den Broek, Veiligheidsregio Fryslân, (portefeuillehouder Opstappen)
R. van de Ven/H. Spiegelaar, Veiligheidsregio Fryslân
A. Krom, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
S. van Schie, Veiligheidsregio Groningen, (portefeuillehouder Vakbekwaamheid)
D. van der Veen, Rijkswaterstaat, (portefeuillehouder Risico’s, Planvorming
en Procedures)
M. Vader/A. Kaag, Kustwachtcentrum, (portefeuillehouder Meldkamers)
R. Veenstra, CRW - Veiligheidsregio Fryslân

Werkgroep Risico’s, Planvorming en Procedures
Voorzitter
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid

S. Dingenouts, Rijkswaterstaat Noord-Nederland
B. Steeman, Veiligheidsregio Fryslân
R. Pruim, Veiligheidsregio Groningen
G. van der Kruk, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
H. Hoetjer, Meldkamer Noord-Nederland
D. Veen, KNRM
G. Klok, Kustwachtcentrum

TACTISCH WADDENZEE OVERLEG EN WERKGROEPEN
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coördinatie
regeling
waddenzee

