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Aan : Algemeen Bestuur Datum :  1 juli 2020 Bijlagen : 1

Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Interregionaal Coördinatieplan Vaarwegen SRWS Maas

Algemene toelichting
Naar aanleiding van de stuw-aanvaring in Grave in mei 2018 hebben Berenschot en het OVV 
onderzoek gedaan. Samenvattend kwamen hier de volgende aanbevelingen uit:

 Voorzie in een Calamiteiten Coördinator (CaCo) bij de meldkamer.

 Verbeter de crisisteams door planvorming en operationele uitvoering beter te verbinden.

 Verbeter de verwachtingen van externe partners over de VR.

 Verbeter de (vastlegging van) afspraken omtrent interregionale samenwerking.

 Actualiseer de planvorming omtrent Vaarwegen i.s.m. de buurregio’s.

Deze aanbevelingen zijn ter harte genomen en geoperationaliseerd.

Samenhangend Risico Water Systeem (SRWS) Maas
Wat de laatste aanbeveling betreft is onder meer geconstateerd, dat gezamenlijke planvorming 
voor het zogenaamde Samenhangend Risico Water Systeem (SRWS) Maas ontbreekt. Deze 
planvorming wordt conform het landelijke handboek incidentbestrijding op het water verondersteld 
aanwezig te zijn in ieder SRWS. 
De CvdK-en van de drie bij het incident betrokken provincies hebben bij brief van juni 2018 het 
belang van samenwerking onderstreept en hebben aangegeven toe te gaan zien op de 
verbetering van de samenwerking tussen betrokken veiligheidsregio’s en Rijkswaterstaat.
Vanaf medio 2018 is samen met betrokken partijen (vr’s, RWS, waterschappen, politie, LOCC) 
onder coördinatie van Veiligheidsregio Limburg-Noord gewerkt aan de gezamenlijke voorbereiding 
op dit soort interregionale incidenten om te komen tot voorliggend gezamenlijk plan.

Inhoudelijke toelichting
In 2015 is het huidige landelijke handboek incidentbestrijding op het water opgesteld. In het 
landelijk handboek worden samenhangende risico water systemen onderscheiden. Eén van deze 
systemen betreft de Maas en aansluitende kanalen, en omvat het gebied van Zuid-Limburg tot en 
met Midden-West Brabant. Het plan betreft daarmee een groot gebied en veel actoren. Om ruimte 
te geven aan de verschillen (zowel in vorm als inhoud) bij de verschillende partners, is gekozen 
voor focus op samenwerkingsafspraken en een planvorm tussen het landelijk handboek en 
operationele uitwerking per organisatie in. 
Het plan omvat een gezamenlijke set coördinerende afspraken (tactisch, op proces)

 gebaseerd op het landelijk handboek en reeds opgedane kennis rond interregionale 
samenwerking in generieke zin

 gericht op de kernprocessen in multidisciplinaire samenwerking en crisisbeheersing

 afgestemd op planvorming in de direct aansluitende gebieden rond het SRWS Maas. 
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Implementatie-afspraken
Bij het opstellen van het plan is geconstateerd, dat interregionale samenwerking vooral afhangt 
van de mate waarin betrokken partijen elkaar snel weten te vinden in de beginfase van incidenten. 
Dit is ongeacht het incidenttype, hoewel water vaak een natuurlijke grenslijn vormt en zich 
daarmee bij uitstek leent voor samenwerkingsscenario’s. De hierna genoemde 
samenwerkingsafspraken richten zich daarom ook vooral op de opstartfase van incidenten, en de 
daarbij behorende doelgroepen.

 Alle organisaties dragen in hun meldkamers zorg voor doorvertaling naar instructies voor 
personeel en eventuele technische implementatie van afspraken in systemen.

 Doorvertaling naar eventuele eigen planvorming vindt plaats naar eigen behoefte, maar 
alle organisaties dragen tenminste zorg voor het informeren van de sleutelfunctionarissen 
in de crisisorganisatie (leidinggevenden, informatiemanagers, crisiscommunicatie 
adviseurs) over de samenwerkingsafspraken in het interregionale plan.

 Ten behoeve van beheer van dit plan en om de samenwerkingsafspraken levend te 
houden komt de werkgroep tenminste jaarlijks bij elkaar, waarbij
o Interregionale samenwerking generiek geëvalueerd wordt o.b.v. praktijkcases.
o Het plan en bereikbaarheidsinformatie zo nodig herzien worden.
o Behoeftes aan gezamenlijke instructie en oefening afgestemd worden.

Daarnaast heeft de werkgroep in maart 2020 ter afronding van dit traject een doorleefsessie 
georganiseerd voor vertegenwoordigers van functionarissen ‘van het eerste uur’ (collega’s 
meldkamers, meldpunt water, landelijke 112-centrale, caco’s, informatiemanagers, 
crisiscommunicatie adviseurs en leidinggevenden), met als doel nadere kennismaking en het 
praktisch doorleven van de afspraken op basis van een voorbereid scenario. Dit heeft geen 
wijzigingen in voorliggend plan of nieuwe inzichten opgeleverd.

Verbijzondering VRBN
Momenteel wordt het interregionale plan geïmplementeerd binnen de VRBN. Het regionale plan 
wordt momenteel geactualiseerd, waarbij wordt aangesloten bij voorliggend interregionaal plan. 
Daarnaast worden de meldkamerprocedures aangepast waar nodig en betrokken 
sleutelfunctionarissen en (burgemeesters van de Maas-)gemeenten geïnformeerd.

Terugkoppeling en informeren besturen van alle aanbevelingen
Vanuit de werkgroep wordt het Landelijk Ketenpartneroverleg Veiligheid op het water in kennis 
gesteld van de resultaten van deze werkgroep, mede gelet op doorvoeren van kleine 
aanpassingen in het landelijk handboek (toevoegen scenario ‘defecte stuw’ en aanpassen 
realisatie gezamenlijke planvorming voor SRWS Maas).
Tevens zal de Veiligheidsregio Limburg-Noord in een gezamenlijke brief de Onderzoeksraad en 
de ministeries van I&V en J&V informeren. Een afschrift wordt aan de CdK-en van Limburg, 
Brabant en Gelderland en de betrokken voorzitters veiligheidsregio worden verzonden. Hiermee 
worden de betrokken besturen tevens op de hoogte gesteld van de gerealiseerde opvolging van 
de aanbevelingen uit de onderzoeksrapporten naar aanleiding van het incident bij de stuw in 
Grave, mei 2018.
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Procesgang

Processtap Datum

Veiligheidsdirectie ter kennisname 14.05.2020

Dagelijks Bestuur ter kennisname 03.06.2020

Algemeen Bestuur ter kennisname 01.07.2020

Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld kennis te nemen van onderstaande:

1. Het Interregionaal Coördinatieplan Vaarwegen SRWS de Maas.
2. De betrokken besturen worden geïnformeerd d.m.v. een interregionaal opgestelde brief over 

de gerealiseerde opvolging van de aanbevelingen uit de onderzoeksrapporten n.a.v. het 
incident bij de stuw in Grave.

Akkoord Ja Nee Afwijkend besluit

Secretaris:     Paraaf:  ……………

Bijlage(s)

1. Het Interregionaal Coördinatieplan Vaarwegen SRWS de Maas


	Algemene toelichting
	Procesgang
	Voorstel
	Bijlage(s)

