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Abstract
Het Meerjare
enprogrammaa SAMIJ 2018‐‐2022 richt zicch op de realissatie van een weerbare
waterhulpverlen
ning in het IJssselmeergebied
d, door midde
el van het risiccogericht bundelen van
kracchten bij de voorbereiding op multidiscipplinaire samenwerking.

LLizza van der
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Plan‐B Crisisma
anagement
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Samenwerkingspartne
ers
Veiligheidsregio’s
heidsregio Zaaanstreek Wa
aterland
• Veiligh
• Veiligh
heidsregio Fryslân
• Veiligh
heidsregio Fleevoland (coö
ördinerende veiligheidsre
egio)
• Veiligh
heidsregio No
oord Holland
d Noord
• Veiligh
heidsregio No
oord‐ en Oosst Gelderlandd
• Veiligh
heidsregio IJssselland
• Veiligh
heidsregio Uttrecht
• Veiligh
heidsregio Go
ooi en Vechtstreek
• Veiligh
heidsregio Geelderland Miidden
• Beoogd
d deelnemerr: Veiligheidssregio Amsteerdam Amste
elland

Waterpaartijen
• Kustwaacht
• Koninkklijke Nederlaandse Redding Maatschaappij
• Politie Landelijke Eenheid
E
• Rijkswaterstaat Miidden Nederland
ngsbrigade Nederland
N
• Reddin
• Watersschappen
o

Waterschap Zuiderzzeeland

o

Waterschap Amstell/Gooi Vechtt

o

Waterschap Drents Overijsselsee Delta

o

Wettersskip Fryslân

o

Waterschap Vallei en
e Veluwe

Waterscchap Hollands‐Noorderkw
wartier
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1. Inleidin
ng
In 2017 iis het Jaarplaan SAMIJ 201
18 opgesteldd welke de vo
oorloper is van
v voorliggeend
Meerjareenprogramm
ma SAMIJ 201
18‐2022. Dit meerjarenp
programma iss gebaseerd op de Visie SAMIJ
S
1
2018‐2022 die separraat is vastge
esteld na breede afstemm
ming binnen het
h SAMIJ‐neetwerk .
2018 is vvoor de SAM
MIJ een jubile
eumjaar en bbestaat 30 jaar. In die tijd
d heeft wate rhulpverleniing een
grote on
ntwikkeling doorgemaakt
d
t. Zo is in sepptember 200
05 met een groot aantal bbetrokken diiensten
en organ
nisaties gesproken over de
d verbeterinng van de be
estrijding van
n incidenten op het wate
er.
Tijdens d
die bijeenkom
mst in Rotterdam werd vvastgesteld dat
d alle partijjen ervan ovvertuigd ware
en dat
verbeterringen nodigg waren en was
w er bovenddien sprake van een duid
delijk gevoel van urgentie. In
2006 waas Project Waaterrand een
n feit. De doeelstelling van
n het project Waterrand was gericht op het
realisereen van een efffectieve hullpverlening een crisisbestrrijdingsorgan
nisatie voor iincidenten op
o het
water, door het ontw
wikkelen van
n een uniform
me, landelijke werkwijze en een adeqquate samen
nwerking
tussen d
de verschillen
nde betrokke
en partijen, zzowel in de voorbereidin
v
g als de uitvvoering. Dit project
p
gaf een ggrote impulss aan de samenwerking.
Het samenwerkingsn
netwerk is da
aaropvolgen d hechter ge
eworden en werkwijzen zzijn
d. Een regelin
ng die in het begin heel erg
e gericht was
w op de opeerationele kant van
geprofesssionaliseerd
waterhu
ulpverlening, moest er de
e afgelopen jjaren aan tre
ekken om aansluiting te hhouden bij
multidiscciplinaire crisismanagem
ment die met name gerich
ht was op he
et land.
Dit jaar h
heeft de SAM
MIJ weer gezamenlijk eenn stip op horrizon gezet, en
e bepaald w
welke koers we
w
moeten varen, om voorbereid te
e zijn op kom
mende risico’s en crises op het water.. Omdat de omgeving
o
verandert en de eiseen die gesteld
d worden aaan waterhulp
pverlening ho
oger wordenn, ontwikkelt de
SAMIJ do
oor.
Dit is hett meerjarenp
programma voor
v
de peri ode 2018‐20
022. Het volg
gt uit de Oveereenkomst SAMIJ
S
2010. Heet beschrijft de programm
malijnen vooor genoemde
e periode, die volgen uit bovengenoe
emde
Visie. Dee programmaalijnen zijn:


Besturen en communiceren



Risicobeheersing



C
Crisisbeheerrsing (voorhe
een: Voorberreiden en infformatievoorziening)



V
Vakbekwaam
mheid

Deze pro
ogrammalijnen zijn opgebouwd uit d e volgende vragen:
v


W
Wat is het do
oel van dit programma?



W
Welke activiteiten pakke
en we op?

In de bijllage zijn ond
derdelen van het program
mma in de Prrogrammavo
oortgang opggenomen.

1

Naast in
nterviews en digitale
d
enquê
ête binnen hett SAMIJ‐netwerk, zijn ook de
d leden van dde BBO en OW
W ruim
geconsultteerd.
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De bestu
uurlijke coördinatie van dit
d meerjare nprogrammaa is belegd bij het bestuuurlijk
begeleid
dingsorgaan van
v de SAMIIJ.
De operaationele werrkgroep, in de rol van proogrammastuurgroep, en de waterfunnctionaris zijn
verantwoordelijk voo
or het coördineren en beegeleiden van dit meerjarenprogram
mma. De uitvo
oering
van het p
programma ligt bij de de
eelnemende organisatiess en bij de we
erkgroepen, die hiervoorr zijn
samengeesteld. Daarb
bij wordt opggemerkt, datt op korte te
ermijn de nettwerk‐organiisatiestructu
uur van
2
de SAMIJ wordt geëvvalueerd . Zo
owel de com
mplexe vaak bovenregion
b
ale multidiscciplinaire
werking, als de verschuive
ende oriënta tie van de SA
AMIJ naar ee
en stukje risiccobeheersing, zijn
samenw
mede aaanleiding voo
or deze evalu
uatie. Dit bettekent moge
elijk dat in die
e organisatieestructuur
3
wijziginggen optreden
n.
Proces M
Meerjarenprrogramma ‐ Begin
B
2018 iss begonnen met de voorrbereidingenn voor dit
program
mma. In deze voorbereidingsactiviteitten zijn netw
werk‐partnerss in alle lagenn van de orgganisaties
betrokkeen. In de Visiie SAMIJ 201
18‐2022 is infformatie hierover terug te
t vinden. Deeze Visie vindt u op
https://w
www.samij‐rregeling.nl/documenten//

2
3

Besluit 7 maart 2018 van het BBO.
Ook de werkwijze meet de werkage
enda wordt in dat traject meegenomen.
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2. SAMIJ 2018‐2
2
2022
In een veeranderendee wereld, me
et steeds hoggere verwach
htingen van burgers ten aanzien van de
overheid
d, ligt een uittdaging voorr de SAMIJ. D
Dit betekent, dat een goe
ede connectiie met het eigen
netwerkk, maar zekerr ook met de
e omgeving vvan het IJssellmeergebied, een belanggrijk vereiste is om
passende waterhulpverlening te blijven bied en.
Naar verrwachting zal de samenw
werking tusseen veiligheidsregio’s, maar ook het geezamenlijk optreden
o
van overrheid en vitale partners bij
b een incideent in de vitaale infrastrucctuur, op eenn steeds hogger plan
worden getild. Zaken
n als kwaliteit, uniformerring en stand
daardisatie blijven
b
op de agenda van
crisisparrtners staan.
Om de vverbinding met het crisisn
netwerk te vversterken, en zodoende goed geïnfoormeerd te kunnen
inzetten bij incidenteen en crises, zie je over dde hele linie een ontwikkkeling van muultidisciplinaire
informattie‐uitwisseliing. Momentteel wordt d it multidiscip
plinair uitwissselen van veeiligheidsinfo
ormatie
verder vormgegeven
n. Deze informatie‐uitwissseling helpt om hulpverlening steed s meer inforrmatie
d in te zetten
n. Met name het delen vaan informatie over buitenproportionnele risico’s iss nuttig4.
gestuurd
Daarnaaast is er is bin
nnen het veiligheidsdomeein sprake vaan een verschuiving naarr risicobehee
ersing.
Dit komtt onder andeer tot uitdrukkking in het ooppakken vaan pro‐actie en
e preventiee‐taken. Bij
waterhu
ulpverlening zal dit ook to
oenemen. Err gaan immers meer men
nsen het watter op. Zowel
transporrt via het water als waterrrecreatie neemen toe. Oo
ok risico’s do
oor bijvoorbeeeld gevaarliijke
stoffen een energietraansitie neme
en toe. Invessteren in risiccobeheersing
g is belangrijjk.5 Daarbij iss het
belangrijjk om preven
ntie en repre
essie in de orrganisatie op
p elkaar aan te sluiten.
De invoeering van de Omgevingsw
wet en de Aggenda van he
et IJsselmeerrgebied 20500 geven ook invulling
aan risicobeheersingg. Met name pro‐actie woordt via deze
e elementen versterkt. D
De Omgevinggswet
d te houden en te bereikken.
heeft alss doel een geezonde fysiekke leefomge ving in stand
Veiligheiidsregio’s ku
unnen gemee
enten daarinn adviseren. Het
H ligt voor de hand, daat men in hett
IJsselmeergebied het aspect watter, zoals reccreatie en bin
nnenvaart, betrekt bij dee omgevingsw
wet. De
6
Agenda vvan het IJsseelmeergebied
d 2050 gaat onder anderre in op meerlaagsveilighheid en de
energied
dialoog. Receent is de Watterfunctionaaris toegevoe
egd aan het Platform
P
IJssselmeergebie
ed dat
zich beziighoudt met deze agenda. De energieetransitie he
eeft impact in
n het IJsselm
meergebied.
Elektriscch varen en het
h gebruik van
v LNG verggen een ande
ere inzet van
n waterhulpvverlening. Oo
ok komt
het hele autonoom varen
v
op; de schipper zit straks niet meer
m
op de boot.
b
Hiermeee zijn nu pro
oeven
aan de ggang. Over 10
0 jaar kan ditt wel ingevoeerd zijn. Watt betreft risiccobeheersingg is de locatiie
specifiekk van belang. Zijn er bijvo
oorbeeld bunnkerstations voor LNG aa
anwezig in heet gebied? Welke
W
vloten m
maken gebruiik van het ge
ebied? Verdeer worden err nieuwe functies aan hett IJsselmeerggebied
toegekend, zoals zon
nneparken (zzonne‐energ ie) en windp
parken (windmolens).
4

Interview Ruud Walteers, Hoofd Veiligheidsbureaau Flevoland 2018
2
Alle functionarissen die
d geïnterview
wd zijn, zien ddeze noodzaak.
6
In het N
Nationaal wateerplan (2009) is het conceppt meerlaagsve
eiligheid geïnttroduceerd. D
De meerlaagsvveilig
heidsbenadering kent in Nederland drie lagen: prreventieve maaatregelen zoa
als dijkversterrking en rivierr
ng (laag 1), geevolg beperkende maatregeelen door ruim
mtelijke orden
ning of water rrobuust bouw
wen
verruimin
(Laag 2) o
of rampenbeh
heersing en evvacuatie (laag 3).
5

7
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Tenslotte is het nodiig na 30 jaar de netwerkoorganisatie van
v de SAMIJJ tegen het liicht te houden. Met
uitdagingen in het versch
hiet, lijkt hett heroverweggen van de sttructuur eenn passende stap om
nieuwe u
effectievver invulling te geven aan
n de taken vaan de SAMIJ. Daarbij zal ook de sterkkere position
nering
van de SSAMIJ en naaamsbekendheid in het neetwerk worden bekeken.
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3. V
Vertrekkpunten Meerrjarenp
program
mma
Voorligggend Meerjarrenprogramm
ma kent enkeele bouwstenen. De Ove
ereenkomst SSAMIJ 2010 is
i
7
hiervan d
de belangrijkkste. Daarnaast zijn de leeidende principes en de Visie SAMIJ 2018‐2022 de
d basis.

3.1 Overeenkom
mst SAMIJ 2010 en leeidende principes
Het werkken in netweerkorganisaties is niet alttijd eenvoudig. Om het doel dat ‘sam
men’ wordt
nagestreeefd te realisseren is een duidelijke
d
foocus in de orgganisaties no
odig. Op basiis van Overeenkomst
SAMIJ 20010 zijn de volgende
v
leid
dende princippes bepaald voor de sam
menwerking bbinnen de SA
AMIJ:


SSamen aan het
h werk voo
or een goed w
werkende incidentbestrijjding op het IJsselmeergebied.
W
Werken aan het realisere
en van gezam
menlijke doe
elen betekent samenwerrken, samen ‐ sturen
een samen ‐ financieren.
f
Iedereen
I
heeeft hierin een rol en levert hierin eenn bijdrage;



Het SAMIJ‐netwerk is hie
erbij in de eeerste plaats een
e ‘vervoerm
middel’ om dde gezamenllijke
d
doelen te realiseren. De SAMIJ‐deelnnemers dragen als organisaties zelf dde verantwoo
ordelijk
vvoor hun eiggen taken. Het
H vervoerm
middel SAMIJ dient hierbij om een effficiënte en
eeenduidige voorbereidin
v
ng tot stand tte brengen.



De deelnemende organissaties bezitteen veel kenn
nis die zich ve
ermeerdert ddoor deze te
e delen.
O
Omdat ‘we’ werken een gezamenlijkk doel worden kennis en producten ddoor de deeln
nemers
tter beschikking gesteld.

3.2 De Visie SAM
MIJ 2018‐2
2022
Begin 20018 is gestartt met het ontwikkelen vaan het Meerjjarenprogram
mma van de SAMIJ. Om recht te
m in voorbereiding
doen aan
n de verschilllende rollen
n binnen het SAMIJ‐netw
werk, is ervoo
or gekozen om
8
op de on
ntwikkeling van
v het Meerjarenprograamma, 8 functionarissen van verschiillende partijjen te
interview
wen om behoeften te peilen en de geewenste onttwikkelrichtin
ng goed in heet vizier te krijgen.
De resultaten van dee interviews en een cons ultatieronde
e van het BBO
O en OW zijnn uiteindelijkk de basis
ud van het
gewordeen van de Vissie SAMIJ 2018‐2022. Deeze Visie bepaalt de inhou
Meerjareenprogramm
ma SAMIJ 201
18‐2022.
Kerntaakk SAMIJ ‐ Alllereerst is he
et van groot belang dat de
d SAMIJ zich
h bezighoudtt met haar
kernactivviteit: planvo
orming, bijsccholen, oefennen en organ
nisaties binden. Ze ontzoorgt als
netwerkkorganisatie door
d
afstemming en unifformering binnen het bovenregionalee netwerk vo
oor
waterhu
ulpverlening. Slimme sam
menwerking, signalering, regisseren, initiëren vann visievormin
ng en
afsprakeen maken, invloed uitoefenen, best ppractices dele
en, gedragsregels en prootocollen opsstellen,
bijscholeen en oefeneen; dat blijft heel belangrrijk. De imple
ementatie va
an het herzieene IBP
9
IJsselmeergebied is zo’n kerntaa
ak.
wordt volgen
ns, in overeenstemming m
met het stan
ndpunt van het
h BBO tijdeens de vergad
dering
Verder w
van 7 maaart jl. de evaluatie van de
d organisatiiestructuur van
v de SAMIJJ onderdeel van het
7

Geïntroduceerd in 20
014 in aanvulling op de Oveereenkomst SA
AMIJ.
Geïntervviewd: Ina Ad
dema (burgem
meester, vz BB O), Ype Heijsm
man en Johanna Metselaarr (RWS), Ruud Walters
(VR Flevo
oland), Denniss Overgaauw (veiligheidsbu
(
reau VR Noorrd‐Holland No
oord), Ronald Blok (Kustwaccht),
Hetty Klavers (Waterscchap Zuiderze
eeland), Nils R
Rosmuller (IFV
V, Centre of safety and secu rity).
8

9

Het hierrbij behorende nieuwe Mee
erjarenbeleidssplan Bijschollen en Oefene
en wordt ook oontwikkeld.
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meerjareenprogramm
ma. De toene
emende verw
wachtingen van
v de maatsschappij en dde complexitteit van
risico’s leeggen een grote verantw
woordelijkheeid bij de SAM
MIJ. Het take
enpakket is oonderhevig aan
verschuivingen. Het is wenselijk knelpunten en (in)effecttiviteit van huidige organnisatiestructu
uur van
n.
de SAMIJ te bekijken
wikkelthema’ s benoemd.
Daarnaaast zijn de volgende ontw
Positie een bekendhe
eid ‐ Op sommige puntenn kan de SAM
MIJ het netwerk en haar ppositie verstterken.
Dit heeftt invloed op inzet van communicatie en organisatie van de SA
AMIJ. De volggende
verbeterrpunten worrden benoem
md:


Bekendh
heid SAMIJ in
n en buiten hhet netwerk vergroten.



Versterkken van de SA
AMIJ als natuuurlijke en gelijkwaardige partner in de preparatieve fase
voor veiligheidsregio
o’s bij water gerelateerde
e incidenten.



Versterkken van een tactische
t
bijddrage binnen
n de SAMIJ, met
m doorzetttingsmacht en
e
ambassaadeurschap, is gewenst.



Inbeddin
ng van het on
nderwerp waaterhulpverlening binnen de hoofdsttructuur van
10
veiligheidsregio’s helpt
h
bij het zzetten van taactische stap
ppen.



Slimme samenwerki
s
ngsverbandeen aantrekke
en, zoals mett andere sam
menhangende
risicowatersystemen
n.



Netwerkuitbreiding,, zoals:
V
o Verschillend
e belangenvverenigingen (binnenvaarrt, waterrecrreanten en
(toekomstige
e) havenbeddrijven)
o Burgerparticcipatie op heet water
o Netwerkparttners die zijnn betrokken bij de Gebied
dsagenda IJssselmeergebied
11
2050
o Netwerkparttners op deppartementaaal niveau in Den
D Haag

Risicobeeheersing ‐ De
D SAMIJ zet de volgendee periode ste
erker in op onderdelen vaan risicobeheersing.
In de praaktijk komt dit
d neer op het signalerenn van risico’ss op het wate
er en het siggnaleren, stim
muleren,
adresserren en adviseeren van de daarvoor rellevante partn
ners ten aanzien van inzeet van preve
entieve
middelen of advisering rond het gebruik/bennutten van het IJsselmeergebied. Daaarbij kan het
onderweerp zelfredzaaamheid van burgers ookk worden me
eegenomen12.
Informattie gestuurd
de inzet ‐ Ten
nslotte sluit dde SAMIJ aan
n bij ontwikkkelingen die zzijn gaande om
o
structureeel multidiscciplinair veiliggheidsinform
matie in de koude fase te
e delen. Stee ds meer worrdt bij
bedreigingen inform
matie gestuurrd opgetredeen. Men inve
esteert in de informatiepoositie. Men gaat
g
10

Het lan
ndelijk overlegg van samenha
angende risicoowatersystem
men wordt gek
koppeld aan hhet overleg va
an de
directeurren veiligheidssregio's.
11
In het interview mett Hetty Klavers kwam naar vvoren, dat ditt netwerk een interessante aanvulling is op dat
AMIJ.
van de SA
12
Als voo
orbeeld gaf Nils Rosmuller (IFV) tijdens ziijn interview aan
a dat rivierccruises gevaarrlijk zijn in hett
IJsselmeeergebied. Men
nsen zijn vaak minder zelfreedzaam. Bestu
uurders van cruises weten vvaak weinig van
v
hulpverleening. De SAM
MIJ kan door middel
m
van goeede formats en
e handelingsp
perspectievenn een goede bijdrage
b
leveren.
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bezig meet risk‐profiliing. De SAMIJ zal binnen het eigen ge
ebied deze manier
m
van w
werken volge
en en
ondersteeunen voor wat
w betreft incidentbestrrijding op he
et water. Zo doende
d
kan dde
waterhu
ulpverlening in het IJsselm
meergebied zzich nog beter preparere
en.

3.3 Financiering
In de Vissie SAMIJ 201
18‐2022 is be
epaalt, dat dde kosten voor de uitvoering van het nieuwe
Meerjareenprogramm
ma SAMIJ 201
18‐2022, hett bestaande budget13 nie
et zullen overrschrijden. Daarbij
D
wordt in
ngezet op een
n slimme aan
npak van bepperkte capacciteit.
Ten aanzzien van de verschuivend
v
de oriëntatiee van de SAM
MIJ naar risico
obeheersingg, zonder de kerntaak
crisisbeh
heersing teko
ort te doen, wordt opgem
merkt, dat de
e SAMIJ hiervoor geld re serveert in de
d
begrotin
ng om aan te sluiten bij de partijen diie preventie inhoud kunn
nen geven. H
Het is ook mo
ogelijk
om uitvo
oering te gevven aan de risicobeheerssingstaak doo
or dit te bena
aderen vanuuit de relatie. Dan
vraagt het SAMIJ‐nettwerk aan de
e betreffendde partij of ze
e bepaalde riisicobeheerssingswerkzaa
amheden
oppakken.
kunnen o
Door mid
ddel van jaarprogramme
ering wordt hhet bestaand
de budget ve
erdeeld over de
taken/w
werkzaamhed
den.

13

Conform de bijdrageeregeling SAM
MIJ d.d. 9 maarrt 2016.
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4. Programma’s SAMIJ 2018‐2
2022
In de vollgende perio
ode worden gezamenlijke
g
e activiteiten
n uitgevoerd aan de handd van vier
program
mma’s, namelijk:


Besturen en communiceren



V
Voorbereideen en informatievoorzienning



V
Vakbekwaam
mheid



Risicobeheersing

4.1 Pro
ogramma: Besturen en comm
municeren
De doelsstelling van dit
d programm
ma is:


Het vasthouden van (besstuurlijk) draaagvlak en be
etrokkenheid
d bij alle deeelnemende
o
organisaties



werken bena
aderen en beetrekken
Nieuwe netw



Bekendheid uitbreiden



Beschikbaar zijn als kenn
niscentrum een platform voor
v
(bestuurlijke) vraagsstukken over
iincident besttrijden op he
et water



Het verzorgeen van afstem
mming tusseen verschillen
nde (bestuurrlijke) netweerkpartners



O
Ondersteuneen van beslu
uitvorming



Het bijhoudeen van de vo
oortgang – beedrijfsvoerin
ng en het voe
eren van het secretariaatt

Activiteiiten Program
mma Besture
en en Comm
municeren
Agendavvorming: Jaaarprogramma’s en het m
meerjarenpro
ogramma
De gezam
menlijke ageendavormingg is de basis vvan de netwe
erksamenwe
erking. Via diit
meerjareenprogramm
ma en jaarpro
ogramma’s w
wordt dit inhoud gegeven
n.
Organisaatie SAMIJ
De SAMIIJ‐structuur kent
k
een besstuurlijk begeeleidingsorgaan en een operationele
o
e werkgroep.. De
voorbereeiding van SA
AMIJ‐produccten wordt v ormgegeven
n vanuit de coördinerendde regio,
voornam
melijk door de waterfuncttionaris. In 22018/2019 wordt
w
geëvalu
ueerd of de hhuidige strucctuur van
de netwerkorganisattie van de SA
AMIJ nog steeeds passend is. Continuïtteit‐ en efficiiencygedach
hten
et name veraanderingen in de aard van de taken vvan de SAMIJJ, met
liggen hiieraan ten grrondslag. Me
een versschuiving van
n oriëntatie van
v puur opeerationele zaaken, naar ve
eel multidiscciplinaire
organisaatorische zakken en risicob
beheersing, m
maakt dat ee
en herziening van de struuctuur wenselijk lijkt.
Ook een sterkere positionering van
v de SAMIJJ is gewenst.. Daarbij is onder ander eeen sterkere invulling
van amb
punt.
bassadeursch
hap van deelnemers aan de SAMIJ ee
en mogelijk aanknopingsp
a
Er is voo
or gekozen biij de evaluatie van de nettwerkorganisatie SAMIJ ook de wijzee van monito
oren van
de voorttgang van heet implementteren van heet IBP te onderzoeken. Zijjn de werkaggenda’s voorr 3
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deelgebiieden (gebieedsgebonden
n) wenselijk, of heeft men liever perio
odiek een evvaluatie/audit per
crisisparrtner? Tot dee resultaten van
v de evaluuatie bekend zijn, wordt in
i de werkwiijze geen wijziging
aangebracht. De besstaande werkkagenda is ecchter niet meer operatio
oneel, i.v.m. ttechnische
ngen.
beperkin
IJsselmeeerconferenttie 2018 en 2021
2
In 2018 een 2021 worrden bestuurrlijke confereenties georgaaniseerd. In 2018 staat ccomplexiteit van
gebruik vvan het wateer in relatie tot
t veiligheidd centraal tijdens de conferentie. In 22021 worden
n cases
behandeelt en gaat men
m dieper in
n op veiligheiidsthema’s. Risicobeheerrsing zal als nnieuwe taak ook op
het proggramma staan.
SAMIJ dagen als nettwerkbijeenk
komst
n veel perso nen in het netwerk actie
ef zijn, en conntacten bijzo
onder
Aangezieen er veel orrganisaties en
van belaang zijn tijden
ns crisisbehe
eersing, is heet ‘elkaar ken
nnen’ is een noodzakelijkk voor het be
ehalen
MIJ dag worddt in 2019 en
n 2022 georg
ganiseerd vooor alle betro
okken
van het ggezamenlijk doel. De SAM
operatio
onele hulpverleners. Het netwerk zal in de komen
nde periode ook worden uitgebreid.
Handvattten voor de organisatie van
v deze daggen zijn opge
enomen in het Meerjareenbeleidsplan
n
Vakbekw
waamheid SA
AMIJ 2018‐20
022.
Betrokkeenheid wate
erschappen
Waterscchappen zijn belangrijke crisispartner
c
rs van veiligh
heidsregio’s. Binnen het w
water van he
et
IJsselmeergebied (ru
uime binnenw
water) hebbeen zij een rol bij incidentten met wateer, daar waar het
gaat om waterkeringgen en gemalen. Met nam
me het netw
werk rond inccident bestrijjden op het water
w
is
voor watterschappen
n interessant. Hoewel de rol van een waterschap in de “warm
me situatie” niet
n altijd
14
groot is, blijven wateerschappen graag
g
betrokkken .
Samenw
werking met relevante ne
etwerkpartnners
Gelet op
p actuele onttwikkelingen is het wenseelijk het netw
werk van de SAMIJ uit tee breiden me
et de
volgendee partijen:


Verschilllende belanggenverenigin
ngen (binnen
nvaart, waterrrecreanten en
(toekom
mstige) havennbedrijven)



Burgerparticipatie opp het water



Netwerkkpartners diee zijn betrokkken bij de Ge
ebiedsagendda IJsselmeerrgebied
15
2050



Netwerkkpartners opp departemen
ntaal niveau in Den Haagg

Samenw
werking ande
ere risicowattersystemenn en Landelijk (keten) ov
verleg

14

In het interview mett Hetty Klavers, Dijkgraaf vaan Waterschap Zuiderzeeland, kwam naaar voren, dat de SAMIJ
or crisisbeheerrsing.
voor wateerschappen en interessant aanvullend n etwerk is voo
15
In het interview mett Hetty Klavers kwam naar vvoren, dat ditt netwerk een interessante aanvulling is op dat
AMIJ.
van de SA
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In de periode 2014‐2
2017 is veel samengewer
s
rkt met het Waddenzeeg
W
gebied en Ze eland.
werking met andere
a
wate
ersystemen leeidt namelijkk tot uniform
miteit in Nedeerland en
Samenw
synergieevoordelen. Het
H landelijk overleg watterfunctionarissen wordtt voortgezet in de vorm van
v het
Landelijkk (keten) oveerleg. Het Insstituut Fysiekke Veiligheid
d speelt hierin een faciliteerende rol. Verder
V
wordt dee komende periode
p
onde
erzocht of heet onderwerp “incident bestrijding
b
opp het water””
geborgd kan worden
n via de agen
nda’s van de Hoofden van
n veiligheidsbureaus en hhet landelijke
v de veiligheidsregio’s..
directeurenoverleg van
Informattievoorziening & SAMIJ‐‐nieuws
Commun
nicatie is een
n belangrijke
e randvoorwaaarde voor de
d SAMIJ. Infformatie worrdt in met na
ame
digitaal vverspreid. Deeze digitale informatie viind je op de site www.samij‐regelingg.nl. Deze we
ebsite
fungeertt ook als com
mmunicatie instrument. H
Het SAMIJ‐niieuws wordt tweemaal pper jaar uitge
egeven
en versp
preid binnen en buiten he
et netwerk. V
Verder komtt er een app beschikbaarr, waarmee met
m
name op
perationele informatie ge
edeeld kan w
worden. De SAMIJ
S
werkt verder aan hhaar bekendheid bij
naaste n
netwerkpartn
ners.
Bijdrageeregeling
De bijdraageregeling is
i onderdeel van de in 20010 vastgesttelde Overeenkomst SAM
MIJ. Hierin zijn onder
andere aafspraken geemaakt over de bijdrage pper deelnem
mer. Op 9 maart 2016 heeeft het BBO een
e
prijscorrrectie in de bijdrageregel
b
ing vastgest eld op basis van de actue
ele situatie.

4.2 Pro
ogramma: Voorbere
eiden en innformatievvoorzienin
ng
Doelstelling van dit programma
p
is:
i


Eén uniforme werkwijze van de inciddentbestrijding, het werkken volgens hhet
Incidentbesttrijdingsplan (hierna IBP)



Invloed uitoeefenen op landelijke ont wikkelingen melding en alarmering vvoor
iincidenten op
o het water



Het bevordeeren één systtematiek vann netcentriscche informatie‐uitwisselinng tijdens de
e
aafhandeling van incidentten



ormatie gestuuurde inzet door
d
het uitw
wisselen van
Het bevordeeren van info
vveiligheidsin
nformatie tusssen de netw
werkpartnerss



Risicobewusst en in openheid delen vvan relevante
e informatie

Activiteiiten Program
mma Voorbe
ereiden en Innformatievoo
orziening
Actueel houden van
n het IBP, Aanlandingsplaaatsen en De
ekkingsplan
De SAMIIJ heeft als kerntaak het IBP, de besc hrijving van aanlandingsplaatsen en opstapplaatsen en
het Dekkkingsplan acttueel te houd
den. Periodieek worden deze
d
docume
enten herzienn. Het IBP is in 2018
herzien.
Monitorren voortgan
ng implemen
ntatie herzieene IBP
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In paragraaf 4.1 is aaangegeven dat de huidigee werkagend
da, die per deelgebied dee voortgang van
h IBP in bee
eld brengt, nnu niet werktt. De komende tijd wordtt herzien hoe de
implemeentatie van het
werkwijzze voor de to
oekomst passend is.
Eenduidig netcentrissch werken tussen
t
veiliggheidsregio’ss en crisispartners
Het land
delijk crisismaanagement informatiesy
i
ysteem word
dt gebruikt do
oor veiligheiddsregio’s en in
meldkam
mers. Het syssteem wordtt sinds kort tooegepast bin
nnen Rijkswa
aterstaat. Dee Kustwacht werkt
hier ook aan. Sommiige watersch
happen werkken met het LCMS.
L
Anderre waterschaappen werke
en in
ieder gevval netcentrisch. Een een
nduidige werrkwijze van dit
d systeem bij
b incidentenn op het watter
bevordert een snellee en goede in
nformatieoveerdracht. De
e SAMIJ initie
eert een (landdelijk) eendu
uidige
werkwijzze.
Informattie gestuurd
de inzet
Verbeterring van mulltidisciplinairre informatiee‐uitwisselingg kan helpen
n bij verlagenn van risico’ss. Als
men tijdig risicovollee situaties he
erkent, en hieerover tijdig relevante in
nformatie deeelt met ande
ere
crisisparrtners, dan kaan in sommige gevallen eescalatie van
n problemen mogelijk woorden voorko
omen.
Momentteel wordt dit multidiscip
plinair uitwissselen van ve
eiligheidsinfo
ormatie verdder vormgege
even.
Deze info
wisseling helpt om hulpveerlening info
ormatie gestuurd in te zeetten. Met na
ame het
ormatie‐uitw
16
delen vaan informatiee over boven
n proportioneele risico’s iss nuttig . Om
m informatieemanagemen
nt goed
in te vulllen, moet dee SAMIJ naga
aan welke veeiligheidsinfo
ormatie veilig
gheidsregio’ss en netwerkkpartners
zelf hebb
ben en wat de
d SAMIJ daa
ar dan nog aaan toe kan voegen.
v
Relevvantie, unifoormiteit, valid
diteit en
actualiteeit van deze informatie
i
iss belangrijk. In bijlage 3 wordt
w
de Visie op inform atiemanagement
verder u
uitgelegd. Dee koppeling van
v veiligheiddsinformatie
e met “leiding
g en coördinnatie” is daarrbij zeer
relevantt.
Actualisaatie Handbo
oek Incidentb
bestrijding oop het waterr
In 2018 iis door het In
nstituut Fysie
eke Veilighe id gestart met het actualiseren van hhet handboek
incidentbestrijding op
o het water. De SAMIJ iss nauw betro
okken bij dezze actualisatiie.
olle trends op
pnemen in werkwijze
w
waaterhulpverlening
Risicovo
Zodra rissicovolle tren
nds, zoals schepen zondeer schipper, een bijzonde
ere aanpak vvan
waterhu
ulpverlening vereisen,
v
wo
orden hiervooor nieuwe protocollen opgesteld.

4.3 Pro
ogramma: Vakbekwaamheid
Doelstelling van dit programma
p
is,
i dat de funnctionarissen
n die een rol hebben bij dde
o het water vakbekwaam
m worden en
n blijven. SAMIJ‐deelnem
mers zijn hierrbij
incidentbestrijding op
zelfveran
ntwoordelijkk voor de uitvvoering.
Activiteiiten Program
mma Vakbek
kwaamheid
Opstelleen gezamenlijk opleidinggs‐ en oefenbbeleid
16

Intervieew Ruud Waltters, Hoofd Ve
eiligheidsbureeau Flevoland 2018
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Het gezaamenlijk meeerjarenbeleid
d voor opleidden en bijsch
holen wordt in 2018 vasttgesteld. Dit beleid
gaat uit vvan:


JJaarlijkse bijsscholingsmo
omenten



Kleine oefen
ningen



SSysteem oeffeningen



G
Grote oefeningen



TTable‐top oeefeningen



E‐learning modules
m



Kennissessiees

n, trainen en
n oefenen is een
e verantw
woording van
n deelnemende organisatties zelf.
Opleiden
Uitvoereen van het beleid
b
vakbek
kwaamheid
Met het meerjarenbeleidsplan iss voor periodde 2018‐2022
2 een agenda vastgesteldd. Deze agen
nda geeft
ndere weer wanneer
w
en hoe wordt bbijgeschoold en wie wann
neer een groote oefening
onder an
organiseeert. Veiligheeidsregio’s he
ebben te maaken met een
n toenemend
de oefenbelaasting. Dat betekent
dat de SA
AMIJ daar, op
o aandringen van enkelee partners, re
ekening mee
e houdt. De ooefenbelasting m.b.t.
de GMO
O is verlaagd. Er wordt voor gekozen iin plaats van
n iedere vier jaar,
j
iedere vvijf jaar een GMO te
organiseeren. De veiliigheidsregio’’s met een w
wat kleiner watergebied
w
zijn
z aan elkaaar gekoppeld
d om
samen d
de organisatie van de GM
MO en de orgganisatie van de Bijscholingsdag op tee pakken.
Ondersteuning bij het opleiden,, trainen en ooefenen
De SAMIIJ biedt ondeersteuning biij de jaarlijksse bijscholinggsmomenten
n en bij de orrganisatie va
an grote
oefeninggen.
Ontwikkkeling E‐learn
ning module
es en implem
mentatie
De SAMIIJ zal een e‐leearning mod
dule ontwikkkelen die doo
or organisatie
es kan wordeen ingezet om eigen
personeel op te leideen en te trainen. Doelsteelling van een
n ELO is om de
d afsprakenn die gemaakkt zijn bij
incidentbestrijding op
o het water op eenvouddige en leven
ndige wijze onder te aanddacht te bren
ngen en
te houdeen. Er komen
n ELO‐modulles beschikbaaar voor de verschillende
v
e rollen die m
men kan heb
bben in
de waterhulpverlening. Deze ELO
O komt voor alle netwerkkpartners be
eschikbaar.
Ontwikkkeling en imp
plementatie Kennissessiies
Tijdens kkennissessiess kunnen nettwerkpartneers bij elkaar in beeld bre
engen waar ieedereen ove
er gaat
tijdens eeen water geerelateerde crisis,
c
en waaar men ook niet
n over gaat. Taken, bevvoegdheden
n en
verantwoordelijkhed
den worden zo over en w
weer uitgewisseld. Kleine table‐tops, of andere
elementten kunnen op
o maat aan het program
mma van zo’n
n sessie word
den toegevooegd. Er word
dt een
draaiboeek Kennissesssies opgeste
eld, zodat gem
meenten of andere netw
werkpartnerss laagdrempe
elig een
dergelijkke sessie kun
nnen organiseren. De Waaterfunctionaaris kan bij deze sessies oondersteune
en.
Plan‐Do‐‐Check‐Act cyclus
c
en eva
aluaties
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Het evalueren van in
ncident afhan
ndeling en vaan grote inze
etoefeningen
n wordt als innstrument in
ngezet
omen tot verrbetering van
n de hulpverrlening. De ve
eiligheidsreg
gio’s kennen individueel beleid
om te ko
voor evaaluaties. Vanuit het gezam
menlijk belanng zal ingeze
et worden op
p het houdenn van uniform
me
evaluatiees. Bij grote oefeningen wordt
w
indienn mogelijk aaangesloten bij
b de poule vvan Master
evaluato
oren. Evaluatties zullen meer dan vori ge jaren het uitgangspun
nt zijn bij de ontwikkelingg van
oefeninggen en bijsch
holingsmaterriaal. Bovenddien zal naast evaluatie van
v het systeeem ook de
beleefweereld van dee verschillend
de functiona rissen meer aandacht krijgen. Het boorgen van lee
erpunten
in de plaannen wordt sterker opgepakt.

4.4 Pro
ogramma: Risicobeh
heersing
Aangezieen er sprake is van een stterke verschhuiving naar preventie bijj de hulpverlleningsdiensten, ligt
het voorr de hand datt de SAMIJ hierin
h
ook vo lgt.
De doelsstelling voor dit programma is, dat dee SAMIJ ook risicobeheerrsing aan crissisbeheersin
ng
koppelt. In de praktijjk komt dit neer
n
op het ssignaleren vaan risico’s op
p het water een het signaleren,
stimulerren, adresserren en advise
eren van de ddaarvoor relevante partn
ners ten aan zien van inze
et van
preventiieve middeleen, aanpassen van werkw
wijzen/protocollen, of advisering rondd het
gebruik//benutten vaan het IJsselm
meergebied. Daarbij kan het onderwe
erp zelfredzaaamheid van
n burgers
ook worden meegen
nomen17.
mma Risicobeheersing
Activiteiiten Program
Monitorring trends en
e risico’s
De SAMIIJ monitort ontwikkeling
o
en met risicoo’s in het IJssselmeergebie
ed. Gestreeffd wordt naa
ar een
18
balans tu
ussen preven
ntie en repre
essie . De m
monitoring wo
ordt gebruikt om de volggende onderwerpen
door te o
ontwikkelen:





Risicogerichttheid van mu
ultidisciplina ire waterhullpverlening
De Nautischee Risicoanalyyse IJsselmeeergebied
Planvormingg ten aanzien
n van relevannte risico’s
Borging van nieuwe werkwijzen met betrekking tot
t relevante
e risico’s in dde jaarplanning van
o
opleiden, traainen en oefe
enen

Voorlich
hting aan geb
bruikers van IJsselmeerggebied
Er gaan ssteeds meerr mensen hett water op. ZZowel transport via het water
w
als watterrecreatie nemen
toe. Ookk risico’s doo
or gevaarlijke
e stoffen en eenergietranssitie nemen toe.
t Investerren in preven
ntie is
belangrijjk.19 De SAM
MIJ signaleert, stimuleert,, adresseert en adviseertt de netwerkkpartners ten
n aanzien
van ondeerstaande on
nderwerpen:


17

V
Voorlichting aan gebruikkers van het IIJsselmeerge
ebied ten aan
nzien van rissico’s
SSamenredzaamheid op het
h water

Als voo
orbeeld gaf Nils Rosmuller (IFV) tijdens ziijn interview aan
a dat rivierccruises gevaarrlijk zijn in hett
IJsselmeeergebied. Men
nsen zijn vaak minder zelfreedzaam. Bestu
uurders van cruises weten vvaak weinig van
v
hulpverleening. De SAM
MIJ kan door middel
m
van goeede formats en
e handelingsp
perspectievenn een goede bijdrage
b
leveren.
18
In het interview mett D. Overgaauw, Veiligheidssregio Noord‐Holland Noord, kwam naarr voren dat je om te
n schuift met het
h takenpakkken tussen reppressie en pre
eventie binnen
n de bestaandde capaciteit. Er moet
beginnen
meer balaans komen tu
ussen inzet op repressie en preventie.
19
Alle fun
nctionarissen die geïntervie
ewd zijn, zien deze noodzaaak.

17
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Advisering rond Omgevingswet en Gebiedsaagenda IJsse
elmeergebied
d 2050
e Omgevingsswet of de Gebiedsagend
G
da IJsselmeeergebied 2050. De
De SAMIIJ kan adviseeren m.b.t. de
SAMIJ is een relevan
nte speler die
e ten aanzienn van deze th
hema’s kan signaleren,
s
a dresseren,
coördineeren en advisseren aan ve
eiligheidsregiio’s, gemeen
nten, omgeviingsdienstenn of andere
overheden indien no
odig. Zo is de
e waterfunctiionaris recen
nt toegetreden tot het Pllatform
IJsselmeergebied datt invulling ge
eeft aan genooemde agen
nda. Met nam
me het inzichht van de SAM
MIJ in de
risico’s in
n het IJsselm
meergebied kan
k zo bij de processen worden
w
betro
okken.
In onderrstaande tabel is opgenomen in blauw
w, welke ond
derdelen van
n de veiligheeidsketen doo
or de
SAMIJ w
worden opgep
pakt. Het gro
ootste accen t komt voor de SAMIJ te liggen om dde inzet van
risicopro
ofielen, voorlichting en advisering.
Sch
hakel

Maatregelen

Incidentbestrijding op het water

Risicobeheeersing

Pro
oactie

Structureel vo
oorkomen
van risicovolle situaties

Advisering ron
nd bv
Omgevingswe
et en in kader
Gebiedsagend
da IJsselmeerge
ebied
2050

Risicobeheeersing

Pre
eventie

Risico‐reduce
erende
maatregelen

Risicoprofielen, voorlichting,,
recreatie, bero
oepsvaart,
samenredzaam
mheid op wate
er

Crisisbeheeersing

Pre
eparatie

Plannen, ople
eiden en
oefenen

Planvorming, opleiding, train
nen,
oefenen, organisaties binden
n

Rep
pressie

Incidentstabilisatie

Herstelfase

Verantwoordiing en zorg
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5. Organisatie
De netw
werkorganisattie SAMIJ bestaat uit eenn Bestuurlijk BegeleidingsOrgaan (BBBO) en een
Operatio
onele Werkgroep (OW). De
D waterfunnctionaris is coördinator
c
en
e regisseur van dit
samenw
werkingsverbaand.
Het BBO
O komt period
diek bij elkaa
ar. Het bestaaat uit bestuu
urders van veiligheidsreggio’s, directie
eleden
van crisispartners en
n een dijkgraaf die de zess dijkgraven uit het IJsselmeergebied vertegenwo
oordigt.
bestaat uit (leidinggevende) functionnarissen van de deelneme
ende veiligheeidsregio’s en
e
De OW b
crisisparrtners. Zij treeedt op als prrogramma sttuurgroep. De
D regionaal commandannt brandweer van de
coördineerende veiliggheidsregio iss voorzitter vvan deze werkgroep. De
eze werkgroeep komt enke
ele
malen peer jaar bij elkkaar.
Daarnaaast wordt gew
werkt met exxpert en ken nisgroepen. Deze groepe
en kunnen bbegeleiden biij het
ontwikkeelen van bep
paalde “prod
ducten”.
Conform
m het standpunt van het BBO tijdens de vergadering van 7 ma
aart 2018 woordt de evalu
uatie van
de netwerkorganisattiestructuur van de SAM IJ binnenkorrt in gang gezzet. De toeneemende
verwach
htingen van de
d maatschappij en de coomplexiteit van
v risico’s le
eggen een grrote
verantwoordelijkheid bij de deelnemers aan de SAMIJ. Het takenpakket is onderhhevig aan
verschuivingen. De organisatiest
ructuur is 300 jaar ongew
o
wijzigd, met een
e bestuurliijk en operattioneel
onderdeeel. Het is weenselijk knelp
punten en (inn)effectiviteiit van huidige organisatieestructuur va
an de
SAMIJ tee bekijken. Als uit de evaluatie blijkt ddat wijzigingen in de netw
werkorganissatie van de SAMIJ
S
nodig zijn, worden deze ingezet.

Bijlage 1: Programma voortgang 2018‐2022
Datum:
Versie:

Definitieve

Algemeen:

Dit document geeft de voortgang van het Meerjarenprogramma SAMIJ 2018‐2022 weer.

Bijzonderheden:

Het meerjarenprogramma bestaat uit vier programmalijnen:
1.
2.
3.
4.

Besturen en communiceren
Voorbereiden en informatievoorziening
Vakbekwaamheid
Risicobeheersing

Per programmalijn wordt de voortgang hier weergegeven.
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O
Onderwerp

Nr.

Omschrijvving

Voortgan
ng
1. Programma Besturen en Communiceren
C

M
Meerjarenprogram
mma SAMIJ
2018‐2022
Jaaarplan‐Begrotingg

1A

Dit programma beschrijft de aactiviteiten van de SAMIJ gedurende enkele
e
jaren

1B

Jaaarverslag‐rekeniing

1C

B
Bestuurlijk Overleg
O
Operationele Werrkgroep

1D
1E

O
Organisatie SAMIJJ

1F

D
Diverse beleidstheema’s
D
Deelnemende organisaties

1G
1H

B
Betrekken IJsselmeergemeenten

1I

B
Betrekken nieuwee netwerken

1J

IJJsselmeerconfereentie
N
Netwerkbijeenkom
msten/SAMIJ
dagen

1K
1L

Laandelijk keten ovverleg veiligheid
o
op het water
SA
AMIJ Nieuws
C
Communicatie
B
Bijdrageregeling

1M

Het jaarplaan wordt jaarlijks opgesteld voor de prrogrammering van
activiteiten
n en middelen.
In de jaarrekening wordt veraantwoording afgele
egd over het afgeslo
oten
Het jaarverslag beschrijft de activiteite
en die in SAMIJ verb
band
boekjaar. H
zijn uitgevo
oerd.
Periodiek kkomt het Bestuurlijjk Begeleidings Orgaan bij elkaar.
De Operationele Werkgroep komt als Programm
ma Stuurgroep perio
odiek
bij elkaar.
Geëvalueeerd wordt in hoeverrre de netwerkorganisatie structuur vaan de
SAMIJ nogg passend is voor dee huidige taken. Zie ook actiepunt 2B van
v dit
document.
Diverse beestuurlijke thema’s
Negen veilligheidsregio’s, zes waterschappen en vijf crisispartners
nemen deeel aan de SAMIJ. Veerwacht wordt dat VR
V Amstelland zich als
tiende veilligheidsregio zal aansluiten. Netwerk wordt
w
uitgebreid
amma SAMIJ 2018‐2
2022.
conform paragraaf 3.2 van heet Meerjarenprogra
IJsselmeerrgemeenten zijn belangrijke meer indirecte stakeholders. Het
doel is nau
uwer te betrekken b
bij de SAMIJ.
De maatscchappelijke trend om
m pro‐actie sterkerr in processen mee te
nemen, zo
orgt ervoor dat i.v.m
m. de Omgevingswe
et en Gebiedsagend
da
IJsselmeerrgebied nieuwe netwerken relevant worden.
Tweejaarlijks wordt een Bestuurlijke Conferentie
e gehouden
Tweejaarlijks wordt een SAMIJ dag georganiseerrd volgens, in
meerjarenbeleidsplan Vakbekwaamheid
d
overeensteemming met het m
2018‐2022
2.
Samenwerrking tussen samenhangende risicowatersystemen wordtt door
IFV gefaciliteerd.

1N
1O
1P

Twee keerr per jaar wordt dit bulletin uitgebrach
ht.
Het inform
meren van netwerkp
partners in de juiste
e vorm is belangrijkk.
De bijdrageregeling is in maart 2016 geactualiseerd. Zodra

Eigen
naar

Status

20

Meerjarenprogramma SAMIJ 2018‐2022

veranderende omstandigheden rond fusies, nieu
uwe deelnemers, btw‐
ding zijn de
vraagstukkken ed. aan de ordee zijn, kan er aanleid
bijdrageregeling te corrigeren
n.

2.. Programma Vo
oorbereiden en In
nformatievoorziening
In
ncidentbestrijdinggsplan

2A

M
Monitoren voortgang
im
mplementatie IBP
P 2018

2B

A
Aanlandingsplaatssen

2C

A
Actualisatie Dekkingsplan

2D

W
Werkagenda evalu
ueren

2E

Eenduidig netcenttrisch werken
m
met veiligheidsreggio’s en
w
waterkolom
In
nformatie gestuurde inzet

2F

R
Risicovolle trends opnemen in
w
werkwijze waterhulpverlening

2H

A
Actualisatie handb
boek
in
ncidentbestrijdingg op het water

2I

2G

Het IBP‐IJ iis in 2018 herzien. IImplementatie van de wijzigingen beh
hoeft
monitoringg.
In 2018 is IBP herzien. Het is w
wenselijk inzichtelijjk te hebben en te
n hoeverre netwerkkpartners het IBP op
perationeel krijgen en
houden, in
houden.
Een concreete beschrijving van
n alle aanlandings‐ en opstapplaatsen voor
meldkameers en operationele voorbereiding is ge
emaakt. Als door
ontwikkeling van havens in heet gebied nieuwe mogelijkheden
m
ontsttaan,
nlandingsplaatsen te herzien.
kan dat aanleiding zijn de aan
Op 12 maaart 2015 is het laatsste Dekkingsplan ge
erealiseerd. Als hierr
aanleiding voor is, zal een acttualisatie worden gerealiseerd.
De werkaggenda beschrijft con
ncreet per gebied en
e per SAMIJ‐deelneemer
welke activviteiten nodig zijn o
om volgens het nieu
uwe IBP te werken.. De
huidige too
ol om dit zo in beeld te houden is niet operationeel vanw
wege
technischee beperkingen. Je ku
unt ook periodiek evalueren
e
hoe ver men
m is
met de implementatie van heet IBP. Bij de evalua
atie van de
netwerkorganisatie SAMIJ wordt ook dit
d
organisatieestructuur van de n
onderdeel meegenomen.
RWS en so
ommige waterschap
ppen gebruiken sind
ds kort LCMS. De
Kustwachtt werkt hieraan. Een
nduidige inzet van het
h gebruik is een
streven.
Steeds meeer veiligheidsregio’’s en de Kustwacht hebben inmiddels
ingezet op
p informatie gestuurde inzet. De multid
disciplinaire
crisisbeheeersingsorganisatie zzal dit vormgeven. SAMIJ
S
zal hierin meee
ontwikkeleen.
Bijvoorbeeeld de energietransitie op het water brrengt nieuwe risico’s
met zich m
mee. Nieuwe protoccollen worden zodra noodzakelijk,
ontwikkeld
d.
SAMIJ streeeft naar landelijke uniformiteit voor in
ncidentbestrijding op
o het
water. Hierdoor wordt waterhulpverlening in he
et algemeen verbeterd.
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3. Proggramma Vakbekw
waamheid
M
Meerjarenbeleidsp
plan
V
Vakbekwaamheid
U
Uitvoering beleid
vakbekwaamheid
O
Ontwikkeling E‐leaarning modules
en implementatie

3A

Het meerjaarenbeleidsplan Vaakbekwaamheid 201
18‐2022 is in novem
mber
2018 vastggesteld.

3B

Het meerjaarenbeleidsplan Vaakbekwaamheid 201
18‐2022 wordt
uitgevoerd
d.

3C

O
Ontwikkeling en im
mplementatie
K
Kennissessies

3E

P
PDCA‐cyclus benutten in
voorbereiding op o
oefeningen,
o
ontwikkeling oefeeningen, borging
leeerpunten in plan
nnen en
o
oefeningen.
M
Mindmap en uittreeksel IBP
uitwerken

3F

Er worden ELO‐modules gereealiseerd voor de ve
erschillende rollen die
d
hebben in de waterh
hulpverlening. Bove
endien moet de con
ntent
men kan h
worden aaangepast aan het heerziene IBP‐IJ.
Er wordt eeen draaiboek Kenn
nissessies uitgewerkkt conform het beleeid in
het Meerjaarenbeleidsplan Vakbekwaamheid 201
18‐2022. Zo doendee kan
een Kennisssessie langs gemeeenten of andere netwerkpartners rouleren.
Dit draaibo
oek wordt voor de ccrisispartners besch
hikbaar gesteld.
Conform h
het meerjarenbeleid
dsplan Vakbekwaam
mheid 2018‐2022 wordt
w
meer gebrruik gemaakt van evvaluaties in het kader van de PDCA‐cycclus.
Met namee rond de ontwikkeling van oefeningen
n en planvorming krrijgt
dit vorm.

3G

Mindmap incidentbestrijding op het water (Genootschap van
werkt en gedeeld. Er wordt een uittrekksel
Burgemeesters) wordt uitgew
P ontwikkeld, en veerspreid.
van het IBP

4
4. Risicobeheerssing
M
Monitoring trendss en risico’s

4A

V
Voorlichting aan ggebruikers
IJJsselmeergebied
A
Advisering in het kkader van
p
proactie

4B
4C

Risicobewu
ustzijn en risicobeh
heersing start bij deze activiteit. Signaleeren
van risico’ss en inschatting van
n effect daarvan op
p omgeving, gebruikkers
en waterhulpverlening. In gan
ng zetten wijziginge
en/ontwikkelingen
n waterhulpverlening, risicocommuniccatie en adviezen in
n
werkwijzen
kader pro‐‐actie.
Beroepsvaaart en recreatievaaart worden geïnform
meerd over risico’s en
samenredzzaamheid wordt geestimuleerd.
SAMIJ en d
de netwerkpartnerss kunnen o.a. advise
eren in het kader van de
Omgevingsswet en de Gebiedssagenda IJsselmeerrgebied 2050.

De Agenda van
v de SAMIJ is oo
ok te vinden op: w
www.samij‐regelin
ng.nl
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Leeden van de Opeerationele Werkgrroep (OW)
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Reddingssbrigade Nederlan
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hap
Nationalee Politie LE/infra
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