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Omdat het communicatiesysteem Traxys (ter ondersteuning van de calamiteitenondersteuning
bij het uitvallen van vaste en mobiele telefonie) vanaf 1 januari 2006 niet meer zal
functioneren en de calamiteitenorganisatie dient te beschikken over goed geoutilleerde ruimten
is het noodzakelijk enerzijds een communicatie systeem aan te schaffen en anderzijds te
bezien in hoeverre de faciliteiten die de calamiteitenorganisatie, met name op kantoor, ter
beschikking staan uitgebreid en verbeterd moeten worden. Met het totaal van de investering
zal derhalve een tweetal zaken gefinancierd worden. De investering van totaal € 50.000 past
binnen de ramingen van het investeringsprogramma algemeen 2005-2009, investering
nummer 1. Daarnaast wordt u geïnformeerd over het opleiden en oefenen van de
calamiteitenorganisatie.
Vervangen Traxys à ca. € 35.000
Per 1 januari 2006 zal Traxys niet meer operationeel zijn. Oorspronkelijk was voorzien dat het
gebruik reeds per 1 januari 2005 niet meer mogelijk zou zijn. Het systeem is echter ook in
2005 nog ondersteund en de beide systemen van de Krimpenerwaard en Schieland konden
tegen zeer geringe kosten worden geïntegreerd. Voor een goed functionerende
calamiteitenorganisatie is het van belang dat te allen tijde over communicatiemiddelen kan
worden beschikt waarmee de afzonderlijke onderdelen van de calamiteitenorganisatie met
elkaar in contact kunnen treden. Het is onverstandig om in tijden van calamiteiten (of rampen)
alleen te vertrouwen op de vaste en/of mobiele telefonie. Vooral de communicatie met de
medewerkers in het veld moet gegarandeerd zijn. Uit een voorlopige studie naar mogelijke
alternatieven in de zomer van 2004 is gebleken dat voor een bedrag in de orde van € 35.000
een goed werkend systeem kan worden aangeschaft. De jaarlijkse onderhoudskosten en
contracten kunnen binnen de bestaande begroting worden gedekt.
Faciliteiten calamiteitenorganisatie à ca. € 15.000
Voor het goed functioneren van de calamiteitenorganisatie tijdens calamiteiten dient de
organisatie in voldoende mate te kunnen beschikken over ruimten en faciliteiten. Tijdens een
calamiteit wordt een aantal ruimten in gebruik genomen door de calamiteitenorganisatie. Deze
ruimten dienen voorzien te zijn van voldoende (digitaal) kaartmateriaal en andere informatie.
Daarnaast dient de toegang tot de noodzakelijke informatiesystemen en
communicatiemiddelen gewaarborgd te zijn. De grote commissiekamer en de kamers van de
directeur, secretaris en dijkgraaf zijn vooralsnog aangewezen als ruimten voor de
calamiteitenorganisatie. Daarnaast zal een oriëntatie plaatsvinden op het nut en de noodzaak
van de nieuwste middelen die calamiteitenorganisaties tot hun beschikking staan. Naast
hardware als computers, projectors, schrijfborden e.d. kan ook gedacht worden aan software
ten behoeve van communicatie en informatieverzameling. In een later stadium zal bekeken
worden in hoeverre en op welke termijn aanvullende kredieten noodzakelijk zijn om de
faciliteiten van de calamiteitenorganisatie van voldoende kwaliteit te laten zijn.

Opleiding en training van de calamiteitenorganisatie
Voor een goed functionerende calamiteitenorganisatie is het noodzakelijk met een zekere
frequentie en intensiteit te oefenen en voldoende aandacht voor opleidingen te hebben.
Vernieuwde wetgeving heeft geleid tot strengere eisen ten aanzien van het opleiden en
oefenen waardoor waterschappen, gecontroleerd door de provincies, minimaal twee maal per
jaar dienen te oefenen (waarvan minimaal 1 keer ook bestuurlijk). Binnen de nieuwe
organisatie zal hier in 2005 een eerste invulling aan worden gegeven door de voltallige
organisatie een basiscursus te laten volgen. Deze basiscursus wordt voor een deel van de
calamiteitenorganisatie direct gevolgd door een simpele training/oefening. In ieder geval zullen
het WaterschapsBeleidsTeam (WBT), Waterschaps Operationeel Team (WOT) en de
Waterschaps Actie Teams (WAT’s) een training/ oefening volgen. De noodzaak tot opleiding en
oefenen is bovendien groot omdat de calamiteitenorganisatie slechts beperkt overeenkomt met
de calamiteitenorganisaties van het ZHEW en de Krimpenerwaard en zelfs ernstig verschilt met
de calamiteitenorganisatie van Schieland. De kosten voor het opleiden en oefenen worden ten
laste gebracht van de exploitatie en worden gedekt uit het opleidingsbudget 2005.
Op 25 januari 2005 is door dijkgraaf en hoogheemraden het calamiteitenplan van Schieland en
de Krimpenerwaard vastgesteld. Daarmee is een eerste stap gezet in de implementatie van het
calamiteitenzorgsysteem. Om voor alle mogelijke calamiteiten gesteld te staan is het
noodzakelijk dat in de komende periode een aantal zaken nader worden uitgewerkt. Een
opleiding en oefenplan voor de komende jaren is een van de zaken die door de werkgroep
calamiteitenzorg nog in 2005 opgepakt zal worden.
Voorstel:
Wij stellen u voor om ten behoeve van het realiseren van een aantal faciliteiten ten behoeve
van de calamiteitenzorg een krediet met een totaal van € 50.000 ter beschikking te stellen.
Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard,
secretaris,

waarnemend dijkgraaf,

mr. I.C.M. Baltus

drs. J.H.M. Kienhuis

