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Onderwerp 

Advies inzake cr isism anagem ent  bij  waterschappen 

 

 

 

Geachte m evrouw Schult z,  

 

Ter  voorbereiding op de discussie rond het  onderwerp ‘veiligheid t egen overst rom en’ 

heeft  de com m issie door  Twij nst ra en Gudde een belev ingsonderzoek laten doen naar  de 

wij ze waarop en de m ate waar in waterschappen voorbereid zij n op cr isissit uat ies.  Het  

rappor t  is als bij lage bij  dit  br iefadv ies gevoegd.  

Een afschr if t  is verzonden aan het  m inister ie van Binnenlandse Zaken.   

 

Uit  het  onderzoek blij k t  dat  de waterschappen over  het  algem een goed voorbereid zij n 

op cr isissit uat ies.  De waterschappen hebben hun calam iteit enorganisat ie op orde en 

hanteren een éénduidige st ructuur  en een éénduidig calam iteit enzorgsysteem . 

Daarnaast  is de bestuur lij ke bet rokkenheid bij  het  onderwerp cr isism anagem ent  groot ,  

waardoor  er  voldoende aandacht  en budget  is voor  het  opzet ten en uit voeren van 

cr isism anagem ent .  Tenslot t e is de sam enwerk ing tussen de waterschappen onder ling 

goed.  

Wel is gebleken dat  de m ult idisciplinaire aanpak van cr isissit uat ies m eer  aandacht  zou 

m oeten kr ij gen. I n de onderstaande tekst  wordt  dit  aandachtspunt  nader  toegelicht .  

 

Verschillen in opschaling 

Als gevolg van verschillende belangen en verantwoordelij kheden van de algem een 

bestuur lij ke kolom  en de funct ionele kolom , t reden er  verschillen op bij  opschaling van 

operat ioneel niveau naar  bestuur lij k  niveau. Met  nam e de ernst ige gevolgen van (grote)  

overst rom ingen kunnen de gebiedsgrenzen van waterschappen, veiligheidsregio's en 

prov incies overst ij gen.  De com m issie adv iseer t  het cr isism anagem ent  af t e stem m en op 

het  gebied van de bet reffende dij k r ing.   

Wanneer  een cr isis wordt  opgeschaald van lokaal ( waterschap,  gem eente)  naar  

prov inciaal en vervolgens naar  landelij k  niveau,  is de kennis van elkaars werkveld 

onvoldoende. Het  houden van m et  nam e bestuur lij ke oefeningen,  op dij k r ing-  en 

landelij k  niveau, kan bij dragen aan verbeter ing.   

 

Aan 
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Sam enwerking m et  par tners in cr isism anagem ent  

De sam enwerk ing van het  waterschap m et  par tners in cr isism anagem ent  kan beter  

gest ructureerd worden, m et  nam e in de gebieden waar  het  waterschap te m aken heeft  

m et  een groot  aantal par tners ( veiligheidsregio’s,  gem eenten,  prov incies) .  Een goede 

veranker ing van de waterschappen in de veiligheidsregio is noodzakelij k .  Het 

waterschap is dan vroegt ij dig bet rokken bij  de plannen van de andere par tners in 

cr isism anagem ent  ( zoals evacuat ieplannen)  en de opschaling van operat ioneel naar  

bestuur lij k  niveau kan beter  op elkaar  afgestem d worden.  

Daarnaast  is het  wenselij k  dat  er  st ructureel wordt  afgestem d tussen de verschillende 

depar tem entale beleidster reinen die een rol spelen bij  water  en veiligheid.  Hierdoor  

wordt  de noodzakelij ke m ult idisciplinaire uit voer ing van cr isism anagem ent  op decent raal 

niveau gewaarborgd.  

 

De com m issie adv iseer t  u op kor te t erm ij n act ie t e ondernem en ten einde de 

noodzakelij ke verbeter ingen door  t e voeren in het  cr isism anagem ent  bij  calam iteit en op 

het  gebied van het  waterbeheer .   

 

Graag verneem t  de com m issie op welke wij ze u dit  adv ies bet rekt  bij  de uit voer ing van 

het  bescherm ingsbeleid t egen overst rom en.  

 

 

 

Met  vr iendelij ke groet ,  

 

 

 

 

 

De voorzit t er  van de Adviescom m issie Water ,  

 

Z.K.H.  de Pr ins van Oranj e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


