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Het planhuis van Schieland en de Krimpenerwaard maakt de verhouding tussen de plannen helder en 
geeft een duidelijke structuur. Het waterschap heeft daarnaast veel aandacht besteed aan het proces 
om te komen tot de plannen, door inhoudelijk deskundigen en gebruikers samen aan tafel te zetten. 
Tot slot is er zorg besteed aan het schrijven in één stijl, de check op de inhoud en de vormgeving, 
welke interactief is. Hiermee kan er gemakkelijk door de plannen en hoofdstukken heen en zijn 
documenen goed en snel bereikbaar.

Leeswijzer
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1. Het Plan huis
In het planhuis zijn alle crisisplannen opgenomen en wordt de onderlinge samenhang tussen de  
plannen weergegeven.

- Het fundament: Calamiteitenplan
  Het calamiteitenplan is het hoofddocument en beschrijft de algemene informatie en kaders, 

welke bestuurlijk zijn vastgelegd. Het is een generiek plan dat altijd van toepassing is en leidend. 
In daaropvolgende plannen (B, C en D) kunnen nooit uitgangspunten staan die strijdig zijn met 
Het calamiteitenplan.
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- Supplementen
  Op de eerste bouwlaag staan de supplementen. Dit zijn verdere concretiseringen van generieke 

onderdelen van de Planvorming. Generiek wil zeggen dat ze onafhankelijk van het type calamiteit, 
van toepassing zijn. Zo vind je in het supplement werkwijze alle informatie om ten tijde van een 
calamiteit te kunnen handelen. Het beschrijft de Crisisbeheersingsprocessen: melding en 
alarmeren, opschalen en afschalen, leiding en coördinatie en informatievoorziening.
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- CBP: Calamiteitenbestrijdingsplannen
  De tweede bouwlaag in het Huis is voor de calamiteiten bestrijdingsplannen. Deze plannen zijn in 

tegenstelling tot de voorgaande lagen, specifieke plannen, wat betekent dat ze gekoppeld zijn aan 
een risico/calamiteittype. Het is een praktisch hulpmiddel ten tijde van een calamiteit en geeft kort 
en over zichtelijk de opschaling, mogelijke maatregelen en risico’s weer.

- Overkoepelende plannen
  Het dak is gereserveerd voor alle overkoepelende plannen. en de plannen van crisispartners

 Calamiteiten
bestrijdingsplannen 
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2. Het Do huis
Het Do huis is het operationele huis. In dit huis wordt – in tegenstelling tot alle andere huizen – 
niet gekeken naar de reguliere afdelingen van HHSK, maar naar de rollen en teams binnen de 
crisisstructuur. Omdat dit huis gaat over de daad werkelijke calamiteitenbestrijding en de oefening 
daarop, hebben de repressieve functionarissen in dit huis de leiding. Dat betekent ook dat de hoogst 
leidinggevenden in dit huis de dijkgraaf (coördinatiefase 3 en 4) en de Operationeel Leider 
(coördinatiefase 1 en 2) zijn.

3. Het Check huis
Het Check huis gaat over de toets: heeft Do voldaan aan Plan. Dit is de stap die wordt gedaan in de 
evaluatiefase. Het cluster crisisbeheersing ondersteund het in de uitvoering van de evaluatie van alle 
opschalingen.

4. Het Act huis
Het Act huis is het huis van de fase van bijstellingsactiviteiten, bijvoorbeeld het aanpassen van de 
planvorming, en het rond maken van de cyclus. Dit ligt bij de planbeheerders, die naast het opstellen 
van de plannen, ook de verantwoordelijkheid dragen voor het updaten en aanpassen van de plannen. 
Bijvoorbeeld naar aanleiding van een oefening of incident, als blijkt uit de evaluatie dat bijstelling 
nodig is.
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Voor u ligt Het calamiteitenplan van het 
hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard. Dit plan beschrijft het optreden 
bij gebeurtenissen die de taken en 
verantwoordelijkheden van het waterschap raken. Het 
plan vormt daarmee het beleids en operationele kader 
voor de voorbereiding op crises, het optreden tijdens 
crises en de nafase.

Het calamiteitenplan geeft onder meer weer:
• de taken en verantwoordelijkheden van het 

waterschap;
• een risico inventarisatie van potentiële crises;
• een beschrijving van de crisisbeheersingsprocessen;
• de wijze waarop de kwaliteit van de crisisbeheersing 

wordt geborgd.

Wat is een crisis?
Een crisis in de zin van voorliggend plan is een 
gebeurtenis, zoals een incident, een calamiteit of 
een ramp, die het waterschap, de bewoners, 
bedrijven of andere partners in het beheergebied 
zodanig treft of kan treffen dat besloten wordt 
deze via crisisbeheersing te benaderen.

Ambitie: het waarborgen van een slagvaardig en 
doelmatig optreden voor, tijdens en na crises
Droge voeten, schoon en voldoende water, zodat we 
nu en in de toekomst onder zeeniveau kunnen blijven 
wonen, werken en recreëren in dit mooie en unieke 
deel van Nederland. Dat is wat ons drijft en waar we 
voor gaan. Dat brengen wij in de praktijk door als 
(veer)krachtig crisispartner omgevingsgericht samen 
met onze bewoners, bedrijven en andere partners het 
watersysteem en de afvalwaterketen goed te beheren 
en voor te bereiden op de toekomst, tegen zo laag 
mogelijke kosten.
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Crises zijn helaas nooit uit te sluiten, maar dat wil niet 
zeggen dat we geen aanvullende maatregelen kunnen
nemen om de gevolgen te beperken. Het waterschap 
bereidt zich dan ook goed voor op (mogelijke) crises. 
Het belangrijkste is dat we voor, tijdens en na een 
(mogelijke) crisis slagvaardig en doelmatig optreden. 
Dit kunnen we niet alleen. Veiligheidsregio’s, 
gemeenten, provincies, collega waterbeheerders en 
de landelijke overheid hebben hierbij elk een eigen rol. 
Wij onderhouden met hen dan ook actief contact. 
Daarnaast zorgen we er samen met onze crisispartners 
voor dat inwoners en bedrijven weten wat ze moeten 
doen bij een (mogelijke) gebeurtenis.

Crisisbeheersing processen
Voor een goede bestrijding van crises is het 
noodzakelijk dat de crisisstructuur aan een aantal 
basisvereisten voldoet: de zogenoemde 
crisisbeheersingsprocessen. Het Landelijk Beraad 
Crisisbeheersing heeft hiervoor kaders vastgelegd in 
het rapport Basisvereisten Crisismanagement. Het 
gaat daarbij om de volgende processen die in dit plan 
en het supplement werkwijze verder zijn uitgewerkt:
• Melding en alarmering;
• Opschalen en afschalen;
• Leiding en coördinatie;
• Informatiemanagement.

Huis van de planvorming: de structuur waarin 
alle plannen zijn opgenomen
Het Huis van de planvorming is een methode voor het 
beheer van het handboek crisisbeheersing. Het geeft 
inzicht in de samenhang en structuur van de plannen 
en het beheer.

Elke crisis is anders. Het calamiteitenplan en de 
bijbehorende bestrijdingsplannen en 
supplementen moeten dan ook niet worden gezien 
als uitputtende regelingen, waarin alle mogelijke 
situaties en risico’s zijn afgedekt, maar als kaders 
waarbinnen wordt gewerkt. Uiteindelijk is de 
feitelijke bestrijding van crises gebaseerd op 
kennis, expertise en gezond verstand van de 
betrokken medewerkers, en niet in de laatste 
plaats een effectieve samenwerking met en door 
andere (crisis)partners.
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Calamiteitenplan
Het fundament van het planhuis wordt gevormd door 
Het calamiteitenplan (categorie A). Dit is het wettelijk 
verplicht hoofddocument en beschrijft de kaders die 
gelden voor de bestrijding, die bestuurlijk zijn 
vastgelegd. Het is een generiek plan, altijd van 
toepassing en leidend. In de daaropvolgende plannen 
kunnen nooit andere uitgangspunten of kaders staan, 
welke in strijd zijn met Het calamiteitenplan.

Supplementen
Op de eerste bouwlaag staan de supplementen 
(categorie B): werkwijze, Supplement 
Crisiscommunicatie, noodmiddelen, OTOTEL 
(Opleiding, Training , Oefenen, Testen, Evalueren en 
Leren), personele zaken en structuur en organisatie. 
Dit zijn uitwerkingen van generieke onderdelen van 
Het calamiteitenplan. Generiek houdt in dat ze 
onafhankelijk van het type crisis, van toepassing zijn.

Calamiteitenbestrijdingsplannen
De tweede bouwlaag in het Huis is voor de 
calamiteitenbestrijdingsplannen (CBP en)  
(categorie C). Dit zijn specifieke plannen die 
gekoppeld zijn aan een risico/crisistype.
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Plannen netwerkpartners
Het dak is gereserveerd voor alle plannen van de 
netwerkpartners en overige samenwerkingsregelingen 
(categorie D): convenanten met en crisisplannen van 
de veiligheidsregio’s, samenwerkingsverbanden en 
waterakkoorden met andere waterbeheerders en 
landelijke crisisplannen. Het dak vormt de 
samenwerking met de omgeving en de aansluiting 
hierop.
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2.1 Waterveiligheid

2.2 Voldoende Water

2.3 Schoon en gezond water

2.4 Waterketen

2.5 Het waterschap als veerkrachtig 
 crisispartner

Het hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard is een waterschap met een relatief 
compact beheergebied: Schieland is gedeeltelijk sterk 
verstedelijkt, met Rotterdam als internationale 
havenstad, en grote woon en werkgebieden 
daarnaast, waaronder een modern 
glastuinbouwgebied. De Krimpenerwaard is een 
weids, groen, typisch Hollands veenweidelandschap 
met veel melkveebedrijven. Het unieke beheergebied 
van dit waterschap wordt gekenmerkt en begrensd 
door rivieren zoals de Nieuwe Maas, de Schie, de Lek, 
de Hollandsche IJssel, de Rotte en de Vlist. Er zijn 
diverse plassen, waaronder de Kralingse Plas, de 
Bergse Plassen, de Rottemeren en de 
Zevenhuizerplas. Verder zijn er de boezems en singels 
in het stedelijk gebied en talloze watergangen en 
sloten in het buitengebied.

Door intensieve bebouwing in de Randstad ontstaan 
steeds meer verharde oppervlakken, waardoor de 
bodem het regenwater niet meer of minder 
gemakkelijk opneemt. Het regenwater moet door 
deze directe afstroom versneld worden afgevoerd en 
door de ligging onder zeeniveau vervolgens omhoog 
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worden gepompt naar de rivieren. Doordat in een 
substantieel deel van het stedelijk gebied hemelwater 
wordt afgevoerd via het rioleringsstelsel is de 
capaciteit van dit stelsel ook een beperkende factor. 
Bij hevige regenbuien krijgen de oppervlaktewateren 
en afvalwaterzuiveringsinstallaties daardoor te maken 
met hoge pieken in de aanvoer. Daarnaast kan het 
waterschap te maken krijgen met verzilting door 
indringend zeewater. De veenbodem in het gebied 
daalt, waar tegenover het waterpeil zal stijgen door 
klimaatverandering. Langdurige droogteperioden 
hebben zich al laten zien. Zij versnellen de gestage 
bodemdaling en met de bijbehorende lage 
rivierstanden doemen meer problemen op. De stijging 
van de zeespiegel en de snelheid daarvan wordt 
gemonitord en vergroot de opgave. Het laagste punt 
in ons beheergebied ligt circa 6,70 meter beneden de 
zeespiegel.

Door intensieve bebouwing in de Randstad ontstaan 
steeds meer verharde oppervlakken, waardoor de 
bodem het regenwater minder gemakkelijk opneemt. 
Bij hevige regenbuien krijgen de oppervlaktewateren 
en afvalwaterzuiveringsinstallaties daardoor te maken 
met hoge pieken in de aanvoer. Daarnaast kan het 
waterschap te maken krijgen met verzilting door 
indringend zeewater. De veenbodem in het gebied 
daalt, waar tegenover het waterpeil zal stijgen door 
klimaatverandering. Het laagste punt in ons 
beheergebied ligt circa 6,70 meter beneden de 
zeespiegel.

Het beheergebied is circa 33.700 ha groot. Hier 
wonen ruim 600.000 (bron: website HHSK) mensen 
en er zijn ruim 18.000 bedrijven gevestigd. In dit 
gebied liggen negen gemeenten geheel of 
gedeeltelijk, te weten: Capelle aan den IJssel, Gouda, 
Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, 
Lansingerland, Rotterdam, Waddinxveen, Zuidplas en 
Zoetermeer.

Het waterschap ligt in de provincie Zuid Holland en 
heeft door zijn ligging te maken met drie 
veiligheidsregio’s, namelijk: Rotterdam Rijnmond, 
Hollands Midden en Haaglanden.

Wij voeren vier belangrijke taken uit:
• Zorgen voor waterveiligheid tegen overstromingen 

vanuit de rivieren en het regionale watersysteem.
• Zorgen voor het watersysteem: optimaal waterpeil 

bij de functie, voldoende water van goede kwaliteit 
en goed onderhouden sloten, vaarten en plassen.

• Zorgen voor de behandeling van het afvalwater; het 
waterschap transporteert en zuivert het afvalwater.

• Zorgen voor onderhoud aan wegen.

01 Het calamiteitenplan

02  Water systeembeheerder in 
West-Nederland

03 Wettelijk kader crisisbeheersing

04  Risicoprofiel & operationele 
prestaties

05  Organisatie van de  
crisisbeheersing

06 Crisisbeheersingsprocessen

07  Bedrijfscontinuïteitsmanagement 
(BCM)

08  Crisiscommunicatie

09 Nazorg

10 Kwaliteitsborging

 Afkortingen

HUIS LEESWIJZER CONTACT
A



15

Calamiteitenplan

01 Het calamiteitenplan

02  Water systeembeheerder in 
WestNederland

03 Wettelijk kader crisisbeheersing

04  Risicoprofiel & bestrijdings- 
behoefte

05  Organisatie van de crisis
beheersing

06  Kritische processen

07  Bedrijfscontinuïteits  
management (BCM)

08  Crisiscommunicatie

09 Nazorg

10 Kwaliteitsborging

 Afkortingen

2.1 Waterveiligheid

Het waterschap zorgt dat het beheergebied adequaat 
beschermd is tegen overstromingen, door onderhoud, 
beheer en waar nodig versterking van de primaire, 
regionale en overige waterkeringen in het gebied. 
71 kilometer aan primaire waterkeringen langs de 
Nieuwe Maas, de Hollandsche IJssel en de Lek 
(dijktrajecten 141/Hollandse IJssel, 142/Zuid 
Holland Nieuwe waterweg oost, 152/Lopiker en 
Krimpenerwaard west, 153/Hollandse IJssel oost) 
wordt beheerd. Vanwege het grote belang van de 
primaire waterkeringen bepaalt het Rijk de 
veiligheidsnormen voor deze keringen. De normen 
zijn vastgelegd in de Waterwet.

In het beheergebied ligt ook 216 kilometer aan 
regionale waterkeringen: dijken of kades die het 
gebied beschermen tegen overstromingen vanuit 
boezemwateren, zoals de Rotte en de Ringvaart. De 
provincie wijst de regionale keringen aan en bepaalt 
de normen voor de regionale keringen. Deze normen 
zijn vastgelegd in de Waterverordening Zuid Holland.

Naast de primaire en regionale waterkeringen, ligt in 
het gebied nog zeker 100 kilometer aan 
waterkeringen die een bijdrage leveren aan de lokale 
waterveiligheid. Deze worden aangeduid als ‘overige 
waterkeringen’. Het waterschap bepaalt zelf het 
veiligheidsniveau voor deze categorie keringen.

2.2 Voldoende Water

Water in sloten, vaarten en tochten moeten op peil 
worden gehouden. Bij de vaststelling van het peil 
wordt rekening gehouden met de verschillende 
belangen, zoals de belangen van land, natuur, 
recreatie en scheeptvaart. In totaal wordt er circa 
6050 kilometer aan watergangen beheerd, een totale 
wateroppervlakte van circa 4200 ha.

Het watersysteem en het waterpeil
Een polder kan het beste vergeleken worden met een 
badkuip. Het teveel aan water, veroorzaakt door 
regenwater en kwel, dat zich in een polder bevindt 
moet er met behulp van een poldergemaal weer 
uitgemalen worden. Deze poldergemalen lozen het 
water vervolgens op een boezemstelsel. Een 
boezemstelsel bestaat uit een stelsel van 
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watergangen en meren die met elkaar in open 
verbinding staan en eenzelfde waterpeil hebben. 
Vanuit de boezem wordt het wateroverschot 
vervolgens naar buiten gemalen, bijvoorbeeld naar de 
Hollandsche IJssel.

In de droge periode wordt er, voor peilhandhaving, 
water vanuit de Hollandsche IJssel en Lek het gebied 
ingelaten en (via de boezem of hoofdwatergangen) 
verspreid over alle polders.
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Samen met de gemeenten en provincies beheert 
het waterschap het grondwater
Het waterschap is als beheerder van het watersysteem, 
ook beheerder van het grondwater. In die hoedanigheid 
is het waterschap, naast de provincie Zuid Holland, 
verantwoordelijk voor verschillende 
grondwateronttrekkingen. De gemeenten zijn 
verantwoordelijk voor grondwateroverlast in het 
stedelijk gebied.

Het waterschap is vaarwegbeheerder van de 
doorgaande recreatieve scheepvaartroutes…
Het waterschap houdt de vaarwegen op diepte en 
beheert enkele sluizen. Het beheer van de 
beroepsvaarwegen ligt bij de provincie.

… en nautisch beheerder
Die taak behelst de zorg voor een vlot en veilig 
scheepvaartverkeer. Hiervoor wordt toezicht 
gehouden op de vaarbewegingen, worden 
verkeersregels opgesteld en verkeersborden 
geplaatst. Ook de gemeente en de provincies hebben 
een nautische beheertaak. De gemeente op de grote 
meren en plassen, de provincies op de 
beroepsvaarwegen.

2.3 Schoon en gezond water

Het waterschap is waterkwaliteitsbeheerder. Het 
waterschap werkt, samen met de verantwoordelijke 
gebiedspartijen en inwoners, aan een goede 
waterkwaliteit en gezonde ecologie voor de huidige en 
toekomstige generaties.

Schoon en gezond water is belangrijk, zowel voor de 
mens en de natuur als de bedrijven. Er mogen niet te 
veel voedings en vervuilende stoffen in het water 
zitten. Dit is essentieel voor een goede biodiversiteit, 
belangrijk voor de landbouw en om te kunnen 
zwemmen, vissen of varen. Samen met zijn partners 
zorgt het waterschap dan ook voor schoon en gezond 
water dat past bij de verschillende functies in het 
gebied.
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Schoon en gezond water gaat naast waterkwaliteit 
ook over inrichting en ecologie:

-  de waterkwaliteit:
  Dit wordt onder andere bepaald door een groot 

aantal chemische stoffen. De belangrijkste zijn: 
de voedingsstoffen, zware metalen en een aantal 
gewasbeschermingsmiddelen.

- de inrichting:
  De inrichting en het beheer van watergangen zijn 

cruciaal voor een gezonde ecologische ontwikkeling. 
Planten en waterorganismen hebben de juiste 
leefomgeving nodig en lijden onder intensief (maai)
beheer. Aanleg van natuurvriendelijke oevers en 
een ecologisch beheer brengen hierin verbetering.

- de aquatische ecologie (waterleven):
  De aquatische ecologie wordt beoordeeld op basis 

van algen, waterplanten, macrofauna (beestjes) 
en vissen.

2.4 Waterketen

Drinkwaterbedrijven produceren drinkwater met water 
dat afkomstig is uit het watersysteem. Dit kan 
grondwater zijn of oppervlaktewater uit rivieren, 
meren en plassen. Het drinkwater wordt geleverd aan 
huishoudens en bedrijven. Na gebruik in het toilet, de 
keuken en de badkamer wordt het als afvalwater 
afgevoerd via het riool. Dat geldt ook voor het 
afvalwater van sommige bedrijven. Het inzamelen van 

afvalwater is een verantwoordelijkheid van de 
gemeenten.

De rioolstelsels van de gemeenten zijn aangesloten op de 
afvalwatertransportleidingen van het waterschap. Deze 
transporteren een deel van het afvalwater naar één van 
de negen afvalwaterzuiveringsinstallaties van het 
waterschap, een ander deel gaat naar 
buurwaterschappen. Bij de afvalwaterzuiveringsinstallaties 
van het waterschap wordt per dag circa 147 miljoen liter 
afvalwater van circa 600.000 inwoners gezuiverd. Het 
gezuiverde water wordt vervolgens weer schoon terug 
geleverd aan het watersysteem. Dat geheel van 
drinkwaterproductie, riolering en afvalwaterzuivering, 
noemen we de waterketen.

2.5 Het waterschap als veerkrachtig  
crisispartner

Het waterschap streeft er samen met de andere 
waterschappen en de Unie van Waterschappen naar een 
(veer)krachtig partner te zijn in de crisisbeheersing, 
door kundig, zelfbewust en voorspelbaar te zijn in zowel 
de voorbereiding als de feitelijke bestrijding van crises. 
Dit wordt bereikt door vergaande samenwerking tussen 
de waterschappen in de regio en door het aangaan van 
optimale allianties met hun belangrijkste partners in 
crisisbeheersing. Om waterstaatkundige crises het hoofd 
te kunnen bieden en daarbij de belangen van onze 
bewoners en bedrijven op een omgevingsgerichte 
manier te kunnen behartigen, zijn deze allianties een 
kritische succesfactor.
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3.1 Wettelijk kader preparatiefase

3.2 Wettelijk kader responsfase

3.3 Interne bevoegdheidsverdeling 
 tijdens crises 

3.1 Wettelijk kader preparatiefase

In de preparatiefase zijn twee hoofdtaken te 
onderscheiden:
• Informeren
• Prepareren
De wettelijke grondslagen van de preparatiefase zijn 
in artikel 5.29 van de Waterwet en artikel 5.3 van het 
Waterbesluit vastgelegd.

Informeren
De informatievoorziening aan overheden, instanties 
en particulieren komt tot stand door:
• overleg over het ontwerp van het calamiteitenplan 

met de provincie, veiligheidsregio’s, omliggende 
waterbeheerders en gemeenten;

• het informeren van betrokken overheden, instanties 
en particulieren over de waterstaatkundige risico’s;

• deelnemen aan gemeentelijke en regionale 
veiligheidsstaven.
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Prepareren
Onder preparatie wordt verstaan: alle voorbereidende 
activiteiten die nodig zijn om bij een (mogelijke) crisis 
doeltreffend te kunnen optreden, zoals:
• het vaststellen van een calamiteitenplan, de 

herzieningstermijn bedraagt zes jaar;
• het onderhoud van noodvoorzieningen, het 

aanhouden van strategische voorraden en de 
aanschaf van specifiek materieel;

• het oefenen, opleiden en trainen van de 
crisisstructuur;

• overleg met (externe) partners in de 
crisisbeheersing;

• verzamelen en verspreiden van kennis over 
relevante risico’s.

Eisen calamiteitenplan
Aan het calamiteitenplan worden de volgende eisen 
gesteld (Waterbesluit artikel 5.3):
• een overzicht van de soorten crises die zich in het 

watersysteem of onderdelen daarvan kunnen 
voordoen, waaronder een inventarisatie van de 
daarmee gepaard gaande risico’s;

• een overzicht van te nemen maatregelen, met 
inbegrip van de maatregelen die voortkomen uit de 
voor de betreffende watersystemen geldende 
overstromings risicobeheerplannen en het 
beschikbare materieel, benodigd om de 
onderscheiden crises het hoofd te bieden;

• een overzicht van diensten, instanties en 
organisaties, die bij gevaar kunnen worden 
ingeschakeld;

• een beschrijving van het moment en de wijze van 
het door de beheerder informeren van 
burgemeesters en wethouders van de gemeenten 
waarbinnen de watersystemen of onderdelen 
liggen;

• een schema van de crisisstructuur van de 
beheerder;

• een meld en alarmeringsprocedure;
• een overzicht waaruit blijkt op welke wijze de 

beheerder de kwaliteit van de crisisstructuur 
waarborgt.

3.2 Wettelijk kader responsfase

In deze paragraaf staan de bevoegdheden van het 
waterschap (in relatie met de algemeen bestuurlijke 
keten) tijdens de responsfase (ook wel repressie 
genoemd). De wettelijke grondslagen van de 
responsfase zijn vastgelegd in artikel 5.30 van de 
Waterwet en artikel 96 van de Waterschapswet.

De algemeen bestuurlijke keten omvat de 
hulpdiensten (brandweer, politie, geneeskundige hulp) 
en de coördinerende instanties van de gemeenten, de 
veiligheidsregio’s, de Commissarissen van de Koning 
en het ministerie van Justitie en Veiligheid.
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De waterketen is verantwoordelijk voor het 
herkennen en aanpakken van een waterstaatkundige 
dreiging. De waterketen wordt gevormd door de 
waterschappen, Rijkswaterstaat en andere onderdelen 
van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
die bij de bestrijding van een waterstaatkundige 
dreiging betrokken zijn.

Een belangrijke voorwaarde voor goede 
crisisbeheersing is een efficiënte en effectieve 
samenwerking tussen de algemeen bestuurlijke keten 
en de waterketen.

De bevoegdheden van de diverse partijen zijn in de 
afbeelding weergegeven.

Bevoegdheden waterschappen
Noodbevoegdheden
Wanneer tegen een waterstaatkundige crisis 
opgetreden moet worden, heeft het waterschap bij 
monde van de dijkgraaf (nood)bevoegdheden om die 
maatregelen te treffen die de dijkgraaf noodzakelijk 
vindt.

Onder gevaar voor waterstaatswerken wordt 
conform artikel 5.28 in de Waterwet verstaan: 
Omstandigheden waardoor de goede staat van 
één of meer waterstaatswerken onmiddellijk en 
ernstig in het ongerede is of dreigt te geraken.

Aandachtspunten zijn:
• de maatregelen mogen in strijd zijn met wettelijke 

voorschriften maar ze mogen niet in strijd zijn met 
de grondwet of internationale verplichtingen;

• het aanwenden van noodbevoegdheden wordt altijd 
vooraf getoetst aan criteria zoals het 
proportionaliteit en subsidiariteit;

• de noodbevoegdheden zijn alleen van toepassing op 
de waterstaatswerken en taken waarvoor het 
hoogheemraadschap verantwoordelijk is;

• het bestuur en gedeputeerde staten dienen zo snel 
als mogelijk op de hoogte te worden gesteld;

• de noodbevoegdheden zijn vastgelegd in de 
Waterwet (artikel 5.30) en de Waterschapswet 
(artikel 96);

ALGEMENE KETEN

Ministerie J&V
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provincie

B&W - gemeente/
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Aanpak effecten
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aanwijzing
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DB - waterschap
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• de Onteigeningswet regelt dat onroerende zaken in 
bezit mogen worden genomen voor het winnen van 
bodemmaterialen voor de aanleg, het herstel en de 
versterking van waterkeringen.

• de Wrakkenwet regelt dat alle gezonken of 
gestrande vaartuigen en andere voorwerpen direct 
mogen worden verwijderd door het 
hoogheemraadschap;

• in de Waterwet zijn onder andere de Wet 
Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) en een 
deel van de Wet bodembescherming (voor wat 
betreft de waterbodem) opgegaan. De 
bevoegdheden met betrekking tot het optreden 
ingeval van ‘kwalitatieve’ crises zijn ook verwoord 
in artikel 5.30 van de Waterwet.

Aanwijzing door provincie of minister
Indien gedeputeerde staten en/of de Commissaris van 
de Koning en/of de minister van Infrastructuur en 
Waterstaat vinden dat het waterschap niet adequaat 
optreedt bij crises, dan kunnen zij het waterschap een 
aanwijzing geven. De insteek van crisisbeheersing 
moet zijn dat dit door goed overleg zoveel als 
mogelijk voorkomen wordt en de relatie met deze 
belangrijke partners goed blijft.

Bevoegdheden in de algemeen bestuurlijke keten
De burgemeester of ingeval van een ramp of crisis van 
meer dan plaatselijke betekenis, de voorzitter van de 
veiligheidsregio is belast met het opperbevel bij een 
ramp of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan.

Definitie ramp/ zwaar ongeval volgens 
artikel 1 van de Wet veiligheidsregio’s:
Een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis 
waarbij het leven en de gezondheid van veel 
personen, het milieu of grote materiële belangen 
in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd 
en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten 
of organisaties van verschillende disciplines is 
vereist om de dreiging weg te nemen of de 
schadelijke gevolgen te beperken.

Samenloop van bevoegdheden burgemeester/
voorzitter veiligheidsregio en de dijkgraaf
Er kan sprake zijn van samenloop van bevoegdheden 
van de burgemeester/voorzitter veiligheidsregio en 
de beheerder van het waterstaatswerk. Het streven 
daarbij is het zoveel mogelijk als één overheid naar 
buiten toe op te treden.
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3.3 Interne bevoegdheidsverdeling tijdens 
crises
Het bevoegdhedenregister beschrijft de 
bevoegdhedenverdeling binnen HHSK. Onderstaand is 
hieruit overgenomen.

Ook tijdens (potentiële) crises blijven de normale 
bevoegdheden van functionarissen uit de reguliere 
lijnorganisatie onverminderd van kracht.

De bevoegdheden op gebied van crisisbeheersing 
komen pas en zolang in beeld zodra het betreffende 

afdelingshoofd een gebeurtenis niet via de normale 
bevoegdheden kan afhandelen en hij/zij ervoor kiest 
de (mogelijke) gebeurtenis via de crisisbeheersing 
methodiek te gaan benaderen. Er kan, zowel met als 
zondervan normale bedrijfsvoering naar een 
coördinatiefase over te gaan , gebruik gemaakt 
worden van de crisisstructuur en bijbehorende 
mensen en middelen.

Wanneer de situatie het toelaat adviseert de Juridisch 
coördinator (JCO) hierover.

Nr in bevoegd- 
heden register

Omschrijving van de bevoegdheid Mandaat, volmacht en/of  
machtiging verleend aan

Voorwaarden / opmerkingen

9.1 Bevoegdheden die in de wet aan 
het college van D&H en/of de 
dijkgraaf zijn toegewezen.

De dijkgraaf (al dan niet in de rol 
van voorzitter 
waterschapsbeleidsteam (WBT))

Voorbeelden hiervan zijn 
Waterschapswet art. 96 (bv. het 
wijzigen van een peilbesluit) en 
Waterwet art. 5.30 (afwenden van 
gevaar voor waterstaatswerken) .

De dijkgraaf kan ondermandaat,
volmacht of machtiging verlenen 
aan één of meer hoogheemraden.

Wanneer de bevoegdheden die 
van de burgemeester of de 
voorzitter veiligheidsregio dreigen 
te raken treedt de dijkgraaf 
hiermee in contact om consensus 
te betrachten.
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Nr in bevoegd- 
heden register

Omschrijving van de bevoegdheid Mandaat, volmacht en/of  
machtiging verleend aan

Voorwaarden / opmerkingen

9.2 Afwijken van een peilbesluit in 
geval van extreme droogte of 
extreme neerslag

operationeel leider Vigerend peilbesluit blijft van 
kracht maar wordt tijdelijk niet 
gehandhaafd

9.3 Bevoegdheden van de secretaris 
directeur uitoefenen, zolang niet 
wordt afgeweken van vastgesteld 
beleid, inclusief de financiële 
bevoegdheid.

Operationeel leider De coördinator plaats incident 
heeft een financieel 
ondermandaat van €50.000 per 
crisis.

9.4 Bevoegdheid tot het op
en afschalen van de eigen 
afdeling voor het voorbereiden of 
nemen van waterstaatkundige 
maatregelen.

Het afdelingshoofd van de 
waterstaatkundig betrokken 
afdeling.

Bijvoorbeeld voor de inzet van 
extra mensen of middelen vanuit 
HHSK of een aannemer.
Vanuit andere overheden valt 
onder bijstand, zie verderop..

9.5 Bevoegdheid tot het opschalen 
van de crisisstructuur naar  
fase 1 of 2

Operationeel leider Op verzoek van of in overleg met 
de betreffende afdelingshoofden.

9.6 Bevoegdheid tot het opschalen 
van de crisisstructuur naar  
fase 3 of 4

Dijkgraaf Na overleg met de operationeel 
leider, eventueel op verzoek 
daartoe van een of meer 
hoogheemraden.

9.7 Bevoegdheid tot het afschalen 
van de crisisstructuur van  
fase 3 of 4 naar een lagere fase

Dijkgraaf Na overleg met de operationeel 
leider, eventueel op verzoek 
daartoe van een of meer 
hoogheemraden.

9.8 Bevoegdheid tot het afschalen 
van de crisisstructuur naar fase 2 
naar 1 of naar de reguliere 
bedrijfsvoering

Operationeel leider Op verzoek van of in overleg met 
de betreffende afdelingshoofden.
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Nr in bevoegd- 
heden register

Omschrijving van de bevoegdheid Mandaat, volmacht en/of  
machtiging verleend aan

Voorwaarden / opmerkingen

9.9 Bevoegdheid tot het 
vertegenwoordigen van HHSK in 
een strategisch crisisbeleidsteam 
zoals dat van de KWA* of dat van 
een crisispartner zoals een WBT 
van een waterschap, een RBT van 
een veiligheidsregio of een GBT 
van een gemeente.

*Klimaatbestendige wateraanvoer

Dijkgraaf De dijkgraaf kan hiervoor 
machtiging verlenen aan een 
dijkgraaf van een ander 
waterschap of aan een 
hoogheemraad.

9.10 Bevoegdheid tot het 
vertegenwoordigen van HHSK in 
een operationeel crisisteam op 
tactisch niveau van een 
crisispartner zoals bv het WOT 
van een waterschap, een ROT van 
een veiligheidsregio of een SGBO 
van de politie

Operationeel leider De operationeel leider kan dit 
ondermandateren.

9,11 Bevoegdheid tot het 
vertegenwoordigen van HHSK in 
een crisisteam op operationeel
uitvoerend niveau zoals een 
commando plaats incident (CoPI) 
van een veiligheidsregio of 
richting een leider of beheerder 
plaats delict van de politie

Operationeel leider De Coördinator plaats incident 
heeft hiervoor ondermandaat 
namens de operationeel leider.
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Nr in bevoegd- 
heden register

Omschrijving van de bevoegdheid Mandaat, volmacht en/of  
machtiging verleend aan

Voorwaarden / opmerkingen

9.12 Bevoegdheid tot het 
vertegenwoordigen van HHSK in 
een waterstaatskundig inhoudelijk 
overleg op hoger niveau zoals het 
regionaal droogte overleg (RDO), 
de landelijke commissie 
waterverdeling (LCW) of
overstromingen (LCO) of 
ambtelijke KWA
gremia

Het afdelingshoofd van de 
waterstaatkundig betrokken 
afdeling.

De daartoe aangewezen 
ambtenaar van HHSK of van een 
ander waterschap heeft hiervoor 
ondermandaat namens het 
betreffende afdelingshoofd.

9.13 Bevoegdheid tot het tijdelijk 
herprioriteren van HHSK 
capaciteiten zoals mensen, 
middelen en financiën, voor zover 
dit geen bestuurlijke beslissing 
vraagt.

Operationeel leider Op verzoek van of in overleg met 
de betreffende afdelingshoofden 
of hun ondergemandateerden.

9.14 Bevoegdheid tot het aanvragen 
van bijstand bij derden of het 
verlenen van bijstand aan derden. 

Bijvoorbeeld in de vorm van 
mensen of middelen voor of van 
crisispartners als 
veiligheidsregio’s, andere 
waterschappen, Rijkswaterstaat 
etc.

Dijkgraaf De operationeel leider heeft 
ondermandaat voor zeer 
spoedeisende gevallen waarin niet 
gewacht kan worden op 
voorafgaande autorisatie door de 
dijkgraaf.

9.15 Bevoegdheid tot het geven van 
bindende operationele 
aanwijzingen.

Operationeel leider Van de bevoegdheid wordt pas 
gebruik gemaakt na overleg (voor 
zover mogelijk) met betrokken 
afdelingshoofden.
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4.1	 Risicoprofiel

4.2 Waterstaatkundige risico’s
 (Waterbesluit artikel 5.3a en b)

4.3 Risicodiagrammen

4.1	Risicoprofiel

Om adequaat op te kunnen treden is het voor het 
waterschap van belang om inzicht te hebben in de 
aanwezige risico’s. Om hier duidelijkheid in te krijgen, 
wordt periodiek door de veiligheidsregio een 
risicoprofiel opgesteld waarin de risico’s zijn 
opgenomen en beoordeeld op waarschijnlijkheid en 
impact (de gevolgen als het zich daadwerkelijk 
voordoet). Hierdoor is inzichtelijk welke risico’s op 
voorhand bekend zijn.
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4.2 Waterstaatkundige risico’s (Waterbesluit 
artikel 5.3a en b)

Er zijn diverse scenario’s die zich kunnen voordoen in 
de watersystemen of onderdelen daarvan. Dit zijn:

• Combinatie hoogwater en storm
• (Dreigend) falen primaire kering
• (Dreigend) falen kunstwerk

Zie voor de geïnventariseerde risico’s en te nemen 
maatregelen het calamiteitenbestrijdingsplan 
primaire, secundaire en voorliggende waterkeringen.

• Technisch falen gemaal
• (Extreme) droogte
• (Dreigend) falen regionale waterkering
• Storm en/of hoog buitenwater
• (Extreme) neerslag
• Uitval meet en regelsystemen

Zie voor de geïnventariseerde risico’s en te nemen 
maatregelen het calamiteitenbestrijdingsplan 
regionale watersystemen.

• Overstorten van gemeentelijke rioolstelsels op het 
oppervlaktewater Lozing van gevaarlijke stoffen

• Massale vissterfte en/of waterdieren
• Blauwalgen

Zie voor de geïnventariseerde risico’s en te nemen 
maatregelen het calamiteitenbestrijdingsplan 
Waterkwaliteit.

• Verstoring bacteriologische zuivering 
(toxische lozing)

• Uitval van slibgisting
• Uitval slibontwatering awzi Kralingseveer
• Uitval elektriciteit op zuivering
• Falen functionaliteit van leiding
• Storing rioolgemaal

Zie voor de geïnventariseerde risico’s en te nemen 
maatregelen het calamiteitenbestrijdingsplan 
Afvalwaterketen.

• Gladheid
• Stremming wegen

Zie voor de geïnventariseerde risico’s en te nemen 
maatregelen het calamiteitenbestrijdingsplan Wegen.

• Uitval personeel
• Uitval nutsvoorzieningen
• Uitval kantoorvoorzieningen
• Uitval telewerken
• Uitval kantoorautomatisering
• Uitval internetverbinding
• Schade aan of verlies van archief

Zie voor de geïnventariseerde risico’s en te nemen 
maatregelen het calamiteitenbestrijdingsplan 
bedrijfscontinuïteit.
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4.3 Risicodiagrammen
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Regionaal risicodiagram veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
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Regionaal risicodiagram thema Natuur en Klimaat veiligheidsregio Hollands Midden
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Regionaal risicodiagram veiligheidsregio Haaglanden
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5.1  Crisisstructuur 24/7 waakzaam
 en inzetbaar

5.2 Uitgangspunten crisisstructuur
 (Waterbesluit artikel 5.3e)

5.3 Organisatie crisisstructuurstructuur 

5.4 Coördineren versus uitvoeren

5.5 Externe coördinatie

5.1 Crisisstructuur 24/7 waakzaam en inzetbaar

Alles staat in het teken van onze primaire taken, 
bewoners en bedrijven, zo ook de crisisbeheersing. 
De crisisstructuur van het hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpenerwaard is 24 uur per dag en 
7 dagen per week inzetbaar. Dit hoofdstuk gaat op 
hoofdlijnen in op de eigen hoofdstructuur van de 
crisisbeheersing, inclusief de relatie met de reguliere 
structuren van de organisatie.
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5.2 Uitgangspunten crisisstructuur  
(Waterbesluit artikel 5.3e)

De lijnen waarlangs de bij de crisisbeheersing 
betrokken medewerkers werken, heet de 
crisisstructuur. De crisisstructuur sluit aan op die van 
de crisispartners zoals omliggende waterschappen en 
veiligheidsregio’s.

De uitwerking van de crisisstructuur staat beschreven 
in het supplement werkwijze.

5.3 Organisatie crisisstructuurstructuur

Waterschapbeleidsteam (WBT)
De dijkgraaf als portefeuillehouder crisisbeheersing 
is eindverantwoordelijk voor het optreden van de 
crisisstructuur. Hij wordt bijgestaan door de 
hoogheemraden. In het WBT stemt de dijkgraaf de 
strategie voor het optreden af. Hierin wordt hij 
bijgestaan door de hoogheemraden en de ambtelijke 
organisatie. Het WBT is actief in coördinatiefasen 
3 en 4.

Waterschap operationeel team (WOT)
De OL is verantwoordelijk voor de crisisstructuur. 
Het WOT, bestaande uit een Crisiscoördinator 
(CRICO), een Informatie Coördinator (ICO), een 
Juridisch Coördinator (JCO), een Coördinator 
Maatregelen (CM), een Coördinator Scenario’s (CS) 
en een Coördinator Communicatie (CC), ondersteunt 
hem hierbij en staat onder zijn leiding. Het WOT is 
het knooppunt van de informatiestromen. Het WOT 
richt zich op het ‘hoe’ van de bestrijding en verzorgt 
de operationele afstemming met de netwerkpartners. 
Het WOT is actief in coördinatiefase 2 en hoger.
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Afdelingen Omgeving

Melding

Coördinatenteam plaats incident (CTPI)

Waterschap operationeel team (WOT)

Waterschap beleidsteam (WBT)
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Coördinatie Team Plaats Incident (CTPI)
Als er in het veld tijdens een crisis sprake is van een 
concrete plaats incident met betrokkenheid van het 
waterschap, dan wordt daar een Coördinatieteam 
Plaats Incident (CTPI) ingericht. Het CTPI staat onder 
overkoepelende leiding van de Coördinator Plaats 
Incident (CPI) als verlengde arm van de Operationeel 
Leider (OL). Het CTPI bestaat verder uit een 
informatiecoördinator (ICO), een technisch specialist 
(TS) voor inhoudelijke expertise en zo nodig een 
coördinator communicatie (CC) voor persvoorlichting.

Een plaats incident, en daarmee de reikwijdte van het 
CTPI, strekt zich uit tot het terrein dat door de leider 
CoPI van de veiligheidsregio als tot de plaats incident 
behorend vastgesteld is. In gevallen waar het 
waterschap als enige ingezet is, betreft de plaats 
incident het terrein dat vanaf de bron van de crisis 
(bijvoorbeeld het betreffende gat in een kering of een 
rioolpersleiding). Aspecten die daarbuiten liggen, 
vallen wat het waterschap betreft niet onder het 
bereik van de CPI en het CTPI maar vallen onder het 
bereik het de OL en het WOT. De OL kan hier zo nodig 
van afwijken.

5.4 Coördineren versus uitvoeren

Het coördinatieteam plaats incident (CTPI) en het 
waterschaps operationeel team (WOT) bestaan voor 
een groot deel uit coördinatoren. Onder coördinatie 
verstaan we: het afstemmen van de uitvoerende 
werkzaamheden die anderen uitvoeren.

5.5 Externe coördinatie

De waterschappen en veiligheidsregio’s hebben 
convenanten en daaraan verwante documenten met 
elkaar afgesloten waarin de coördinatie tussen 
partijen is uitgewerkt. Eén waterschap treedt daarbij 
coördinerend op richting één veiligheidsregio namens 
alle waterschappen in die veiligheidsregio en vice 
versa. Wanneer nodig (bijvoorbeeld tijdens opschaling 
naar een coördinatiefase) kan dit naar behoefte 
aangepast worden, bijvoorbeeld als het een 
gebeurtenis betreft die slechts één waterschap en één 
veiligheidsregio raakt. De onderstaande tabel geeft 
aan welke waterschappen en veiligheidsregio’s 
coördinerend naar elkaar optreden.

Waterschap Veiligheidsregio

Hoogheemraadschap  
van Schieland en de 
Krimpenerwaard

Veiligheidsregio  
RotterdamRijnmond

Hoogheemraadschap van 
Delfland

Veiligheidsregio Haaglanden

Hoogheemraadschap van 
Rijnland

Veiligheidsregio Hollands 
Midden
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6.1 Melding en alarmering
 (Waterbesluit artikel 5.3f)

6.2 Opschalen en afschalen

6.3 Leiding en coördinatie

6.4 Informatiemanagement

6.1 Melding en alarmering  
(Waterbesluit artikel 5.3f)

Het hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard is 24 uur per dag, 7 dagen in de 
week bereikbaar via: 010 45 37 200. Niet 
spoedeisende meldingen, kunnen ook via internet 
worden gemeld:
https://www.schielandendekrimpenerwaard.
nl/aanvragen-en-melden/melding-maken

 
Dit proces omvat alle activiteiten die gericht zijn op 
het effectief en tijdig aannemen en registreren van de 
gegevens over een (mogelijke) gebeurtenis. Dit 
betreft ook het alarmeren van de juiste 
functionarissen en overige betrokken instanties. 
Wordt de hoofdstructuur niet tijdig opgebouwd, dan 
wordt afbreuk gedaan aan de effectiviteit van de 
bestrijding.

06 Crisisbeheersingsprocessen

normale bedrijfsvoering normale bedrijfsvoering

nazorg

incident/crisis

melden &
alarmeren

opschalen afschalen

herstel

evaluatie
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Er kunnen vier soorten meldingen binnenkomen bij 
het waterschap, namelijk:
• binnen/buiten werktijd meldingen vanuit het 

waterschap zelf;
• binnen/buiten werktijd meldingen uit het 

crisisbeheersing netwerk;
• externe meldingen van derden buiten werktijd;
• externe meldingen van derden via 

Klanteninformatie tijdens werktijd.

Wanneer een melding binnenkomt, wordt deze 
gecontroleerd en beoordeeld, afhankelijk van de type 
melding, opgepakt door de normale bedrijfsvoering 
en/of de crisisstructuur.

Informeren netwerkpartners  
(Waterbesluit artikel 5.3c)
Het waterschap heeft diverse netwerkpartners 
waaronder:
• ministeries
• defensie
• veiligheidsregio’s
• gemeenten
• provincies
• milieudiensten
• waterschappen
• netbeheerders en drinkwaterbedrijven
• telecombedrijven
• meteorologische diensten

6.2 Opschalen en afschalen
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Normale bedrijfsvoering

De waterschappen in Nederland onderscheiden bij de 
bestrijding van crises het niveau van normale 
bedrijfsvoering en daarnaast vier opschalingsniveaus, 
ofwel: coördinatiefasen. Deze zijn afgestemd op de 
landelijke Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding 
Procedure (GRIP) systematiek van de algemeen 
bestuurlijke keten. De coördinatiefasen en GRIP fasen 
zijn echter niet één op één aan elkaar gekoppeld. Dit 
betekent dat opschaling in de algemene kolom niet per 
se opschaling in de functionele kolom tot gevolg heeft 
en vice versa. De algemene en functionele kolom 
attenderen elkaar wel op de opschaling binnen de 
eigen kolom. De OL is verantwoordelijk voor de op en 
afschaling van de leiding en coördinatie binnen het 

BEKIJK GROTE VERSIE

01 Het calamiteitenplan

02  Water systeembeheerder in 
WestNederland

03 Wettelijk kader crisisbeheersing

04  Risicoprofiel & operationele 
prestaties

05  Organisatie van de  
crisisbeheersing

06  Crisisbeheersingsprocessen

07  Bedrijfscontinuïteitsmanagement 
(BCM)

08  Crisiscommunicatie

09 Nazorg

10 Kwaliteitsborging

 Afkortingen

HUIS LEESWIJZER CONTACT
A



36

Calamiteitenplan

01 Het calamiteitenplan

02  Water systeembeheerder in 
WestNederland

03 Wettelijk kader crisisbeheersing

04  Risicoprofiel & bestrijdings- 
behoefte

05  Organisatie van de crisis
beheersing

06  Kritische processen

07  Bedrijfscontinuïteits  
management (BCM)

08  Crisiscommunicatie

09 Nazorg

10 Kwaliteitsborging

 Afkortingen

waterschap. De afdelingshoofden zijn verantwoordelijk 
voor de op en afschaling van eventuele 
waterstaatkundig inhoudelijke maatregelen. De OL en 
afdelingshoofden en anderen in hun plaats, zoals de 
achterwacht en de crisiscoördinator, stemmen met 
elkaar af.
Bij elke coördinatiefase wordt de crisisstructuur 
verder opgebouwd en krijgen organisatieonderdelen 
en experts specifieke taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden toegewezen. Naast de 
uitwerking hieronder wordt hier verder op ingegaan in 
het supplement werkwijze en het supplement 
structuur en organisatie. 

Moderne crises kenmerken zich meer en meer door 
vloeiende bewegingen, in plaats van het getrapte 
karakter van traditionele calamiteiten. De overgang 
tussen de verschillende opschalingsniveaus moeten 
daarom traploos verlopen, met waar mogelijk ruimte 
voor de traditionele fasering, met op alle niveaus één 
uniforme aanpak. Afstemming op het gebied van 
crisisbeheersing tussen afdelingen onderling is 
daarom bij zowel een opschaling als in de normale 
bedrijfsvoering van de afdelingen naar de 
crisisstructuur verlegd. Afstemming binnen de eigen 
afdeling blijft daarbij de taak van de afdeling zelf 
waarbij de crisisstructuur dit tot op zekere hoogte kan 
ondersteunen.

Of iets binnen de normale bedrijfsvoering past of naar 
een hoger niveau/fase opgeschaald moet worden, 
wordt primair bepaald door de mate van leiding en 

coördinatie die volgens de inhoud van het handboek 
crisisbeheersing en de professionele inschatting van 
de dienstdoende functionaris noodzakelijk is. De OL 
besluit tot opschalen naar coördinatiefase 1 of 2. Een 
verzoek tot opschaling naar fase 1 of fase 2 door of 
namens een afdelingshoofd, wordt door de OL 
gehonoreerd. De OL kan los daarvan ook zelf initiatief 
nemen. De dijkgraaf besluit tot opschalen naar 
coördinatiefase 3 of 4 of kan als diens professionele 
afweging dit ingeeft besluiten op andere wijze in 
bestuurlijke afstemming te voorzien. De mate van 
coördinatie is afhankelijk van diverse factoren. Het 
dreigingsniveau en de (mogelijke) impact spelen 
hierbij een belangrijke rol, maar ook andere factoren 
kunnen aanleiding geven tot opschaling zoals de mate 
van bestuurlijke betrokkenheid, financiële gevolgen of 
media aandacht.

Coördinatiefase 1
Coördinatiefase 1 geldt voor crises die zich qua bron 
of effect/impact voor het waterschap tot op het plaats 
incident beperken. Voor crises buiten het 
beheergebied van het waterschap, waarvoor 
crisispartners naar fase 1 opschalen en vanuit 
omgevingsgerichtheid voor een goede coördinatie, 
kan het raadzaam zijn om als waterschap eveneens 
op te schalen naar fase 1. De OL kan hier zo nodig 
van afwijken.

Coördinatiefase 2
Coördinatiefase 2 geldt voor crises zonder concrete 
plaats incident en voor crises die zich qua bron of 
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effect/impact verder uitstrekken dan een plaats 
incident. Ook voor crises buiten het beheergebied, 
waarvoor crisispartners naar fase 2 opschalen, kan 
het voor het waterschap raadzaam zijn ook op te 
schalen naar fase 2 vanuit omgevingsgerichtheid en 
voor een goede beheergebied overstijgende 
coördinatie. De OL kan hier zo nodig van afwijken.

Coördinatiefase 3
Coördinatiefase 3 geldt voor crises waarbij binnen het 
waterschap politiek bestuurlijke coördinatie in 
teamverband, namelijk WBT, noodzakelijk is en de 
crisis zich qua bron of effect/impact niet verder 
uitstrekt dan het eigen beheergebied. Voor crises 
buiten het beheergebied van het waterschap, 
waarvoor crisispartners opschalen naar fase 3, kan 
het vanuit omgevingsgerichtheid en 
gebiedsoverstijgende coördinatie raadzaam zijn om 
als waterschap eveneens op te schalen naar fase 3.

Coördinatiefase 4
Coördinatiefase 4 geldt voor crises waarbij binnen het 
waterschap politiek bestuurlijke coördinatie in 
teamverband, namelijk WBT, noodzakelijk is en de 
crisis zich qua bron of effect/impact verder uitstrekt 
dan het eigen beheergebied. Voor crises buiten het 
beheergebied van het waterschap, waarvoor 
crisispartners opschalen naar fase 4 en het vanuit 
omgevingsgerichtheid en voor een goede 
beheergebied overstijgende coördinatie, kan het voor 
het waterschap raadzaam zijn eveneens op te schalen 
naar fase 4.

6.3 Leiding en coördinatie

Effectieve leiding en coördinatie is essentieel voor een 
adequate bestrijding van crises. Effectief wil zeggen 
dat het totale potentieel zodanig en in onderlinge 
afstemming wordt ingezet dat de noodzakelijke 
bestrijdings en ondersteunende activiteiten zo snel en 
effectief mogelijk en in de juiste prioriteiten volgorde 
worden uitgevoerd.

Aandachtspunten daarbij zijn:
• De genomen besluiten t.a.v. prioriteitsstelling zijn 

op ieder niveau:
• Vertaald in acties en daaraan gekoppelde 

actienemers;
• Afgestemd op besluiten en/of acties van netwerk 

partners;
• Voorstellen/adviezen zijn gebaseerd op feiten en 

voorzien van oplossingsrichtingen voor 
besluitvorming en bijbehorende consequenties;

• Op ieder niveau is een overzicht beschikbaar van de 
(zelf)genomen besluiten en de mate waarin deze 
zijn geïmplementeerd;

• Niet volledige opdrachten worden op ieder niveau 
gesignaleerd en opnieuw geformuleerd.
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6.4 Informatiemanagement

Kritische succesfactor voor goede crisisbeheersing is 
een snelle informatiedeling. Het waterschap werkt 
conform het landelijk referentiekader netcentrisch 
werken voor waterschappen van de Unie van 
Waterschappen en aanvullende in en externe 
afspraken.

Om snel te kunnen acteren is het belangrijk om los 
van eventuele concrete meldingen het ontstaan van 
(potentiele) dreigingen zo vroeg mogelijk te 
signaleren en bijbehorende informatie direct op een 
netcentrisch manier te delen. Voor de interne 
afstemming binnen de afdelingen zelf kan een 
afdeling besluiten hiervoor een signaalgroep in te 
stellen. Afstemming tussen afdelingen onderling is 
(ook in de normale bedrijfsvoering) een taak van de 
crisisstructuur. Indien reeds naar een coördinatiefase 
opgeschaald is, worden het CTPI/WOT/WBT geacht 
daarin te voorzien.
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7.1 BCM 7.1 BCM

Het waterschap is voor de uitvoering van zijn taken 
afhankelijk van een scala aan bedrijfsmiddelen zoals: 
gemalen, zuiveringen, persleidingen, watergangen en 
dergelijke. Inclusief de daaraan ondersteunende 
processen zoals ICT, bemensing en privacy en 
gegevensbescherming. Om het effect van mogelijke 
uitval van mensen en middelen op de bedrijfsvoering 
te minimaliseren heeft het waterschap ook een 
bestrijdingsplan voor bedrijfscontinuïteit opgesteld.
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Daarbij worden de volgende uitgangspunten 
gehanteerd:

1. Mensen gaan voor
Tijdens crises dient in de eerste plaats de veiligheid 
van mensen gewaarborgd te worden. Alle andere 
zaken zijn daaraan ondergeschikt. In dat kader 
hebben de acties van de BHV ers voorrang.

2. Kerntaken hebben prioriteit
De BCM inspanningen richten zich op het waarmaken 
van de primaire taken van het hoogheemraadschap. 
Prioriteit wordt daarbij gegeven aan het zo optimaal 
mogelijk continueren van de kritische processen, met 
de ondersteunende middelen. Indien daarbij niet 
kritische processen worden geraakt, dan worden deze 
pas opgepakt als de problemen bij de kritische 
processen zijn opgelost.

3. Kostenefficiëntie
BCM staat wat inspanning en kosten betreft in balans 
met het te beschermen belang of waarde: 
maatregelen worden genomen op basis van een 
afweging van belangen en kosten.

4. Voldoen aan wet en regelgeving
Het waterschap neemt alle noodzakelijke maatregelen 
om te voldoen aan vigerende wet en regelgeving op 
het gebied van BCM. Hieronder valt onder andere de 
Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen.

5. Comply or Explain
Daar waar een bedrijfsonderdeel afwijkt van 
vastgesteld beleid of standaarden, legt het 
management van dit bedrijfsonderdeel dit vast in een 
formele verklaring. De verklaring bevat een risico 
inschatting van de afwijking en de mogelijke 
consequenties en wordt aan de Business Continuity 
Officer (BCO) voorgelegd.
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8.1 Inleiding

8.2 Uitgangspunten crisiscommunicatie

8.3 Strategie

8.4 Zelfredzaamheid burgers

8.5 Interne communicatie

8.1 Inleiding

Bij een (dreigende) crisissituatie is crisiscommunicatie 
één van de belangrijkste instrumenten om informatie 
voorziening en handelingsperspectief te organiseren. 
Tijdens een (dreigende) crisissituatie houden we 
nadrukkelijk rekening met de impact ervan op de 
samenleving. Dit vereist dat we willen weten welke 
vragen, gevoelens en geruchten er leven. We 
monitoren de buitenwereld en halen deze naar binnen. 
De omgevingsanalyse is hier een middel voor en legt 
een basis voor onze communicatiedoelstellingen en de 
gekozen communicatiestrategie. Daarnaast dient ook 
het bestuur van het hoogheemraadschap en de 
reguliere organisatie die niet bij de crisisbeheersing is 
betrokken, periodiek te worden geïnformeerd.

In de algemene kolom verzorgt de veiligheidsregio de 
communicatie. In de waterkolom is het 
Hoogheemraadschap verantwoordelijk voor de 
communicatie. De communicatiepartners in beide 
kolommen informeren elkaar over de inzet van de 
communicatie en de uitgebrachte communicatiemiddelen. 
Indien de algemene kolom leidend is in de communicatie, 
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zoals bij een grip opschaling, volgen wij deze 
communicatie en reposten wij deze berichten.
Crisiscommunicatie is verder uitgewerkt in het  
supplement crisiscommunicatie.

8.2 Uitgangspunten crisiscommunicatie

De uitgangspunten die het hoogheemraadschap 
hanteert ten tijde van (dreigende) crisissituaties 
sluiten aan bij de (gewenste) identiteit van de 
organisatie:
• Wij stellen ons proactief op en communiceren snel 

en frequent over de crisis;
• Zoeken afstemming met externe partners en 

werken, afhankelijk van de situatie met hen samen;
• Onze communicatie is consistent, begrijpelijk, 

correct, betrouwbaar en sluiten aan bij de 
belevingswereld van de ontvanger;

• Onze communicatie sluit aan op de corporate 
communicatiestrategie van het 
hoogheemraadschap, waarbij we werken aan het 
waterbewustzijn van onze inwoners en waar 
mogelijk handelingsperspectief bieden.

8.3 Strategie

Een omgevingsanalyse geeft inzicht in hoe de samenleving 
de crisis beleeft. Op basis van het gevoelde risico bij de 
samenleving, het feitelijke risico en de maatregelen wordt 
een communicatiestrategie gevormd. We baseren onze 
communicatieaanpak op BIS (Betekenisgeven, 
Informatievoorziening en Schade beperken).

8.4 Zelfredzaamheid burgers

Inwoners hebben tijdens een crisis ook een eigen 
verantwoordelijkheid en moeten deze ook (kunnen) 
nemen. Risicocommunicatie vooraf (in de koude fase) 
levert een positieve bijdrage aan de zelfredzaamheid 
van burgers, met name in het eerste uur van een crisis.

8.5 Interne communicatie

Tijdens een (dreigende) crisissituatie is het van 
belang dat de reguliere organisatie en bestuurders 
adequaat worden geïnformeerd over de crisis zodat zij 
a) zo snel mogelijk weet van hebben dat er een 
crisissituatie is en b) vragen of opmerkingen van 
externen over de crisis op adequate wijze naar de 
crisisstructuur kunnen doorverwijzen. De interne 
communicatie draagt bij aan het stimuleren en 
vergroten van de betrokkenheid bij de crisisstructuur 
voor alle interne doelgroepen.
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9.1 Inleiding

9.2 Zorg voor eigen personeel

9.3 Netwerkpartners

9.4 Schadeafhandeling

9.5 Herstel

9.6 Evaluatie

9.1 Inleiding

Met nazorg worden alle activiteiten bedoeld die 
noodzakelijk zijn voor een terugkeer naar de reguliere 
bedrijfsvoering tot en met evalueren en leren. Tijdens 
de repressiefase is alles erop gericht de reguliere 
bedrijfsvoering overeind te houden of te herstellen en 
te zorgen voor een stabiele situatie. Zodra de situatie 
stabiel is kan gestart worden met de nazorg, ook als 
er nog is opgeschaald. Nazorg is verder uitgewerkt in 
het supplement OTOTEL in de paragraaf ‘lerend 
verbeteren’.

09 Nazorg

normale bedrijfsvoering normale bedrijfsvoering

nazorg

incident/crisis

melden &
alarmeren

opschalen afschalen

herstel

evaluatie
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Het organiseren van de nazorg begint direct bij 
opschaling van de crisisstructuur en kan pas goed 
worden ingeschat zodra de volle omvang dan de crisis 
duidelijk wordt. Bovendien is nazorg ook de fase van 
evaluatie, onderzoek en eventuele publieke en 
politieke discussies en van verantwoording. Tussen de 
repressiefase en de nazorgfase is een overlap, 
aangezien in de repressiefase al nagedacht moet 
worden over de nazorgfase.

Onderwerpen waar in dit kader aandacht aan moet 
worden besteed, zijn:
• Nazorg voor eigen personeel
• Netwerkpartners
• Schadeafhandeling
• Herstel en evaluatie
• Lerend verbeteren

9.2 Zorg voor eigen personeel

Een crisissituatie met één of meerdere (zwaar)
gewonde(n) en/of dodelijke slachtoffers kan een 
schokkende ervaring zijn geweest. Maar ook zonder 
dat er slachtoffers zijn, heeft een crisis impact op het 
eigen personeel. Het is dan ook belangrijk dat direct 
na de afhandeling van een dergelijke crisis, de 
medewerkers ondersteuning krijgen bij de verwerking 
van mogelijke traumatische ervaringen.

9.3 Netwerkpartners

Net als in de bestrijdingsfase is het van groot belang 
dat met betrokken overheden en instanties wordt 
afgestemd over de (waterstaatkundige)activiteiten die 
het waterschap onderneemt, om zo snel mogelijk 
terug te keren naar de reguliere bedrijfsvoering.

9.4 Schadeafhandeling

In de nafase is de afhandeling van schade een belangrijk 
onderdeel. Onduidelijkheid over schadeafhandeling kan 
voor veel onrust en onzekerheid zorgen onder de 
getroffenen. Vaak bestaat er grote druk om snel tot 
afhandeling over te gaan om zowel getroffenen als 
verzekeraars uit deze onzekerheid te halen.

Wat betreft schadeafhandeling kan het waterschap te 
maken krijgen met twee situaties:
• Derden stellen het waterschap aansprakelijk;
• Het waterschap verhaalt schade of kosten op 

derden.

Voor beide situaties geldt dat de afdeling Bestuur, 
Informatie en Juridisch advies (BIJ) verantwoordelijk 
is voor de schadeafhandeling.
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Derden stellen het waterschap aansprakelijk
Als gevolg van waterstaatkundige crises kunnen 
derden schade ondervinden. In die gevallen kan het 
waterschap al dan niet terecht geconfronteerd worden 
met schade. Het waterschap wordt dan aansprakelijk 
gesteld voor de schade op grond van onrechtmatig 
handelen. Voor die gevallen heeft het waterschap een 
WA verzekering afgesloten.

Het waterschap verhaalt schade of kosten op 
derden
Het verrichten van handelingen tijdens een crisis 
brengt kosten met zich mee. Het gaat hier 
bijvoorbeeld om kosten die verband houden met 
arbeidsloon van eigen en ingehuurd personeel, 
reinigingskosten, bergingskosten, herstelkosten en 
kosten van gebruikt materieel en materiaal. In 
principe zijn alle gemaakte kosten voor de bestrijding 
en de nazorg verhaalbaar op de veroorzaker. Dit gaat 
alleen op voor situaties waarin er een veroorzaker aan 
te wijzen is. Is er geen veroorzaker, dan draagt HHSK 
zelf de kosten, zoals dat altijd gebeurd voor het 
uitvoeren van de eigen taken.

9.5 Herstel

Onder herstel worden alle (bouwkundige) activiteiten 
verstaan die noodzakelijk om de taken weer ‘normaal’ 
uit te kunnen voeren.

Zie ook het supplement werkwijze.

9.6 Evaluatie

Evaluatie is een essentieel onderdeel van het hele 
crisisbeheersingsproces. Het analyseren en evalueren 
van een crisis en de voorbereiding daarop is naast 
een wettelijke plicht ook een leermoment.

Een realtime evaluator wordt in ieder geval vanaf het 
moment dat naar een coördinatiefase overgegaan 
wordt ingezet om tijdens de aanpak van de crisis 
punten aan betrokkenen mee te geven die goed gaan 
of direct verbeterd kunnen worden. Daarnaast wordt 
ook achteraf op basis van evaluatie geanalyseerd of 
de crisis mogelijk aanleiding geeft het bestaande 
beleid en/of het uitvoerings c.q. 
onderhoudsprogramma aan te passen.

Zie ook het supplement OTOTEL.
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Wat evalueert het Hoogheemraadschap?
HHSK evalueert alle inzet in het kader van 
crisisbeheersing en de voorbereiding daarop en neemt 
de uitkomsten mee in het opleiden, trainen en 
oefenen en de plannen.

Elke evaluatie wordt schriftelijk vastgelegd en 
zo nodig aan het management en/of de 
portefeuillehouder voorgelegd.
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10.1 Algemeen

10.2 Documentbeheer huis van de
 planvorming (Waterbesluit artikel 5.3g)

10.3 OTOTEL (Waterbesluit artikel 5.3g)

10.1 Algemeen

De kwaliteit van de crisisstructuur wordt gewaarborgd 
door het integraal toepassen van de Plan Do Check 
Act (PDCA) cirkel (Deming) door alle niveaus van de 
crisisstructuur, zie onderstaand figuur.

Plan: Planvormingsfase.
Do:   De uitvoering/repressiefase bij crises en/of 

oefeningen.
Check:  Toets in een Evaluatie of de uitvoering 

voldoet aan het plan.
Act:  Bijstellingsactiviteiten, bijvoorbeeld het 

aanpassen van de plannen.

10 Kwaliteitsborging
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bijv. wet en regelgeving
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10.2 Documentbeheer huis van de planvorming 
(Waterbesluit artikel 5.3g)

De basis voor adequate crisisbeheersing wordt 
gevormd door de planvorming. Het tijdig opstellen en 
actualiseren van deze planvorming is daarom 
noodzakelijk. Binnen het waterschap is het cluster 
crisisbeheersing systeemverantwoordelijke en voert 
dus de regie op de samenstelling en omvang van het 
handboek crisisbeheersing. De afdelingen leveren de 
waterstaatkundige inhoud aan. Het cluster 
crisisbeheersing is verantwoordelijk voor het 
onderhoud en het beheer in overeenstemming met de 
navolgde criteria:
• Calamiteitenplan (eigenaar cluster 

crisisbeheersing): 1 maal per 6 jaar of eerder indien 
daar een aanleiding voor is.

• Supplementen (eigenaar cluster crisisbeheersing): 
1 maal per jaar of eerder indien daar een aanleiding 
voor is.

• Calamiteitenbestrijdingsplannen (eigenaarschap ligt 
bij de afdelingen): minimaal 1 maal per jaar of 
eerder indien daar een aanleiding voor is.

10.3 OTOTEL (Waterbesluit artikel 5.3g)

Het waterschap heeft een wettelijke verplichting (art. 
5.29, lid 1 Waterwet) om periodiek oefeningen te 
houden. Door het houden van oefeningen krijgt de 
beheerder de nodige ervaringen in het werken met 
het calamiteitenplan en met het optreden tijdens een 
crisis. Daarbij richt het waterschap zich op het 

constant willen verbeteren in de crisisbeheersing. Dit 
wordt gedaan door na een opschaling te evalueren en 
daar lessen uit te trekken om op die manier lerend te 
verbeteren.
 
Zie het supplement OTOTEL voor een verdere 
uitwerking van de organisatie van OTOTEL activiteiten
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ACO Ambtelijk crisis overleg
AO Administratieve ondersteuning
AWZI Afvalwaterzuiveringsinstallatie
BCM Bedrijfscontinuïteitmanagement
BCO Business Continuity Officer
CBP Calamiteitenbestrijdingsplan
CMI Coördinator melding incident
CoPI Commando plaats Incident
CPI Coördinator plaats Incident
D&H  Dijkgraaf & hoogheemraden  

(Dagelijks Bestuur) van het waterschap
EDO Ergst denkbare overstroming
GBT Gemeentelijk beleidsteam
GIS Geografisch informatie systeem
GRIP  Gecoördineerd regionale incidentbestrijding 

procedure
ICO Informatiecoördinator
KLI Klanteninformatie
KWA Kleinschalige waterafvoer
LCO  Landelijke coördinatiecommissie 

overstromingen
LCW Landelijke commissie waterverdeling
LDHO  Landelijk draaiboek hoogwater en 

overstromingen

Min J&V Ministerie van Justitie en Veiligheid
Min I&W Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
OL Operationeel leider
OTOTEL  Opleiding, trainen, oefenen, testen, 

evalueren, leren
PDCA Plan, Do, Check, Act
RBT Regionaal beleidsteam
ROT Regionaal operationeel team
STC Service Telefoon Centrale
WBT Waterschapsbeleidsteam
WOT Waterschap operationeel team
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Voor vragen of meer informatie over het handboek
crisisbeheersing, kunt u contact opnemen met het
cluster crisisbeheersing.

calamiteiten@hhsk.nl

Contact

HUIS LEESWIJZER CONTACT

mailto:calamiteiten%40hhsk.nl?subject=
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