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Abstract
Na de evaluatie van de netwerkorganisatie van de SAMIJ, welke in 2020 is afgerond, is
gebleken, dat de bestaande kaders van de SAMIJ-netwerkorganisatie beter gedefinieerd
moeten worden om in de toekomst aangesloten te blijven bij de deelnemende organisaties
binnen de multidisciplinaire crisisbeheersing en blijvend goed voorbereid te zijn op de risico’s
en daarbij behorende incidenten die in het IJsselmeergebied kunnen voorkomen. Dit plan
van aanpak beschrijft beknopt wie, wat, wanneer doet om de nieuwe kaders in te vullen.
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0. MANAGEMENTSAMENVATTING
Dit rapport doet verslag van het onderzoek naar de Netwerkorganisatie SAMIJ. Aanleiding voor het
onderzoek is, dat de SAMIJ is opgericht in een tijd dat er nog geen veiligheidsregio’s waren. De
brandweer was via de gemeenten georganiseerd. Op 1 oktober 2010 trad de Wet veiligheidsregio’s in
werking. Sindsdien hebben veiligheidsregio’s en hun crisispartners zich zodanig ontwikkeld op het
gebied van incidentbestrijding op het water, dat er een herijking van de SAMIJ-organisatie en haar
takenpakket nodig is.
In voorbereiding op het onderzoek is door vier van de negen veiligheidsregio’s, een kader voor het
onderzoek opgesteld1. Als relevant voor het onderzoek zijn aangemerkt: een stakeholdersanalyse,
taken van de SAMIJ, relevante ontwikkelingen voor de SAMIJ en de organisatiestructuur van de
SAMIJ. Daarbij is ook aangegeven, dat onderzocht moet worden of er een extra Tactisch
Overlegorgaan moet worden toegevoegd aan de structuur.
Vervolgens is de waterfunctionaris het onderzoek gestart. Allereerst zijn de leden van het Bestuurlijk
Begeleidingsorgaan geïnterviewd. Daarna is Plan-B Crisismanagement bij het onderzoek betrokken.
Deze heeft een stakeholdersanalyse opgesteld en in overleg met de Operationele Werkgroep en het
Bestuurlijk Begeleidingsorgaan vastgesteld. Verder zijn hoofden van alle negen veiligheidsregio’s en
van Rijkswaterstaat en Kustwacht geïnterviewd. Tijdens de interviews bracht men ook uitkomsten
van verschillende evaluatie en onderzoeksrapporten naar voren, die ook voor de SAMIJ-structuur
relevant zijn. De relevante elementen van deze rapportages zijn bij het onderzoek betrokken. De
voorlopige uitkomsten van het onderzoek zijn vervolgens gedeeld en besproken met het BBO.
Daarna zijn de ‘contouren van de netwerkorganisatie SAMIJ’ opgesteld en voorgelegd aan de
geïnterviewde hoofden van deelnemende partijen, met het verzoek de contouren aan te vullen.
Uiteindelijk is voorliggend rapport opgesteld.
Conclusies
A. De stakeholdersanalyse
De stakeholdersanalyse heeft het brede netwerk van de SAMIJ in beeld gebracht, inclusief het inzicht
op welke manier stakeholders voor de SAMIJ belangrijk zijn en andersom. Het levert enkele
aandachtspunten op voor de netwerkorganisatie SAMIJ, namelijk:
• Een netwerkorganisatie SAMIJ die meer naar behoefte kan aansluiten bij de deelnemers
• Verschillen in ontwikkeltempo van organisaties
• Bovenregionale afstemming, inclusief overlap van samenhangende Waterrisicogebieden
• Bovenregionale vs. nationale prioriteiten van verschillende crisispartners
• Risicobeheersing, inclusief Omgevingswet en Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050
• Landelijk optrekken van waterfunctionarissen
• De banden met ministeries, waar ook bijvoorbeeld bestemming en gebruik van
IJsselmeergebied wordt bepaald, zijn nog beperkt
B. Definiëren van de SAMIJ-netwerkorganisatie
Het ligt ten aanzien van de SAMIJ-netwerkorganisatie voor de hand, om de huidige gremia en
posities binnen de SAMIJ-structuur niet te reorganiseren maar meer te definiëren.

1

Deze zijn opgenomen in het document ‘Verkenning ten behoeve van onderzoek organisatiestructuur SAMIJ’.
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De volgende conclusies ten aanzien van de netwerkorganisatie worden getrokken:
• Het onderzoek naar de netwerkorganisatiestructuur maakt inzichtelijk dat de SAMIJ niet
altijd goed bij haar deelnemers aansluit. Zo werken de deelnemers aan de SAMIJ-regeling
met specialisten en generalisten. Om de operationele inzet multidisciplinair goed te
organiseren werkt men in zowel de koude als warme fase met strategische, tactische en
operationele niveaus. Voor de SAMIJ moet dit meer vorm krijgen. Verder moeten de
specialisten van deelnemers beter gekoppeld worden aan de gremia van de SAMIJ.
• Het merendeel van de bestuurders wil lid blijven van het BBO. De vergaderfrequentie kan
worden aangescherpt.
• De BBO-leden geven aan, dat de volgende thema’s voor de agenda interessant zijn:
a) Hoe houd je balans tussen enerzijds het halen van de doelstellingen van de SAMIJ en
anderzijds een voor iedereen passend en haalbaar programma?
b) Hoe borgen we een goede verankering van het IBP en andere SAMIJ-afspraken binnen de
veiligheidsregio’s/ organisaties?
c) Lering trekken uit de uitkomsten van evaluaties van incidenten en oefeningen
d) Kennisnemen van de ontwikkelingen in het IJsselmeergebied en ten aanzien van
incidentbestrijding op het water, zoals de energietransitie en passagiersschepen op het
IJsselmeer
• Er wordt geen extra gremium gewenst binnen de SAMIJ-netwerkstructuur, maar advisering
van de leden van het BBO kan wel verder worden verbeterd door advisering vanuit de
Operationele Werkgroep door mensen met een helicopterview, met een tactisch strategisch
overzicht en mandaat.
• BBO leden willen als portefeuillehouder Water of ambassadeur Water meer impact maken in
het SAMIJ-netwerk c.q. de achterban.
• Binnen sommige veiligheidsregio’s kunnen SAMIJ-aangelegenheden nog beter
multidisciplinair, dat wil zeggen in afstemming met gemeenten, brandweer, politie en GHOR,
worden geborgd.
• Er moet ruimte komen voor verschillende deelnemers om meer naar behoefte deel te nemen
aan de SAMIJ. Sommige deelnemers willen elkaar vertegenwoordigen in dit netwerk.
• De waterfunctionaris initieert en faciliteert de ontwikkelingen in het SAMIJ-netwerk binnen
het kader van zijn functie.
Aanbevelingen
Op basis van bovengenoemde conclusies worden de volgende aanbevelingen gedaan.
A. Het Bestuurlijk Begeleidingsorgaan (BBO) - de bestuurders
Het BBO geeft bestuurlijk uitvoering aan het Convenant SAMIJ, dat gericht is op incidentbestrijding
op het water in het IJsselmeergebied. De actuele Visie SAMIJ wordt daarbij uitgedragen.
Geadviseerd wordt dat alle veiligheidsregio’s en andere crisispartners zich laten vertegenwoordigen
in het BBO. De rol van het BBO is om op bestuurlijk niveau af te stemmen tussen bestuurders en
crisispartners. Daarnaast informeren ze als indirect vertegenwoordiger hun achterliggende
netwerken.
De voorkeurslijn voor het BBO is, om de leden van het BBO aan te wijzen als portefeuillehouder
Water voor de veiligheidsregio. Als indirecte vertegenwoordiger kunnen ze afspraken, plannen en
ontwikkelingen onder de aandacht brengen van hun bestuurlijke collega’s. Daarnaast kunnen ze
bestuurlijke knopen doorhakken, als dat nodig is. Als voor de veiligheidsregio een
4
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portefeuillehouderschap niet haalbaar is, door bijvoorbeeld een andere werkwijze, dan kan men de
bestuurder als ambassadeur c.q. vertegenwoordiger van de SAMIJ aanwijzen2. Een ambassadeur
neemt een vergelijkbare rol in het netwerk in (van veiligheidsregio’s) als de portefeuillehouder.
De portefeuillehouders of ambassadeurs moeten voor hun rol goed worden geïnformeerd en
geadviseerd. Via twee adviestrajecten worden BBO-leden ondersteund, namelijk: via de leden van de
Operationele Werkgroep “nieuwe stijl”, welke wordt omgevormd tot het Tactisch Overlegorgaan
(TOO) en via adviseurs van de eigen veiligheidsregio of andere deelnemende crisisorganisatie. De
leden van het TOO zijn generalisten die in een breder perspectief kunnen besluiten, adviseren en
informeren. Daarnaast is de veiligheidsregio verplicht zijn bestuur te informeren en adviseren over
SAMIJ-zaken.
B. Operationele Werkgroep wordt Tactisch Overlegorgaan (TOO) – de generalisten
De leden van het TOO zijn generalisten die in een breder perspectief kunnen besluiten, adviseren en
informeren. Zij worden gefaciliteerd door de waterfunctionaris.
Ideaal is, als het TOO in ieder geval uit de veiligheidsregio’s met ‘groot’ water in hun gebied is
samengesteld; Fryslân, Noord-Holland en Flevoland. Rijkswaterstaat, waterschappen, Kustwacht,
KNRM, Reddingsbrigade Nederland en Nationale politie kunnen samen met de drie genoemde
veiligheidsregio’s een kernbezetting vormen. Hierin levert veiligheidsregio Flevoland, als
coördinerende veiligheidsregio, de voorzitter voor het TOO en de waterfunctionaris. Deze
kernbezetting kan worden aangevuld met veiligheidsregio’s die óf zelf hun waterpartij willen
vertegenwoordigen óf onderling afspraken maken over een zgn. blokregio waarbij één regio bij
toerbeurt de honneurs waarneemt voor andere regio(s). Met name veiligheidsregio’s met een stukje
Randmeer, hebben voorkeur uitgesproken voor het werken met blokregio’s. Uiteraard zijn de regio’s
die vertegenwoordigd worden altijd vrij om indien gewenst aan te schuiven. Het TOO wordt ingezet
om het bestuur te adviseren en zorg te dragen voor het realiseren van de afgesproken haalbare
SAMIJ-doelen. Daarbij zorgen zij voor borging van het IBP IJ bij de deelnemende partijen en het
verder uitdragen van de Visie SAMIJ en het uitwerken en op maat maken van het daar bijbehorende
meerjarenprogramma, kunnen ze gebruik maken van netwerkmanagement en risicomanagement.
C. De Expertteams - de specialisten
Er is behoefte aan flexibele expertteams die zodra noodzakelijk, kunnen worden opgeroepen en
aangestuurd door de hierboven genoemde generalisten uit het TOO. Van alle deelnemers aan de
SAMIJ-regeling worden in dat geval specialisten met kennis van crisisbeheersing en
incidentbestrijding, risicobeheersing of vakbekwaamheid uitgenodigd, om onderwerpen nader uit te
werken.
Jaarlijks plant men op basis van het jaarprogramma SAMIJ, bijeenkomsten voor de verschillende
onderwerpen in. Het ligt voor de hand in ieder geval elk jaar elk team bij elkaar te roepen als de
jaarplannen moeten worden opgesteld. Zodra de ambities en behoeften duidelijk zijn, kunnen
expertteam bijeenkomst worden ingeplant. Los van deze planning kunnen ook ad hoc onderwerpen
worden voorgelegd aan experts. Daarnaast is het nuttig op basis van de stakeholderstabel te kijken,
of er andere partners kunnen aanschuiven in de teams. Elk expertteam kiest een voorzitter uit zijn
midden.

2

Een ambassadeur neemt een vergelijkbare rol in het netwerk in (van veiligheidsregio en B&W) als de
portefeuillehouder.
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D. Waterfunctionaris - spin in het web
De inzet van de waterfunctionaris van de SAMIJ wordt gewaardeerd. Als spin in het web zal hij
binnen de kaders van zijn functie het ontwikkelproces van de SAMIJ volgen en daar waar mogelijk
een impuls geven en faciliteren.
E. Stakeholdersanalyse – relatiemanagement
De stakeholdersanalyse brengt het brede SAMIJ-netwerk goed in beeld. Relatiemanagement,
actualiseren IBP, meerjaren-, en jarenplanningen en evaluaties kunnen mede aan de hand van de
stakeholdersanalyse (inclusief stakeholderstabel) worden in en aangevuld. Daarnaast kan ook bij het
vormen van allianties, waarbij het voor het onderwerp nuttig is belangen van partijen te bundelen,
de stakeholdersanalyse ondersteunen.
F. De informatie-uitwisseling
Informatie-uitwisseling over SAMIJ-onderwerpen wordt verbeterd door zich te richten op de
verschillende doelgroepen van het SAMIJ-netwerk (in kaart gebracht via de stakeholdersanalyse) en
het op maat informeren over besluiten, werkwijzen, plannen en risico’s via digitale nieuwsbrieven en
andere informatieproducten. Dit wordt, via de hoofden van het veiligheidsbureau en andere
crisispartners en afdelingen communicatie, digitaal verspreid.
G. Ontwikkelpunten op basis van relevante rapporten
Naar aanleiding van relevante rapporten en ontwikkelingen wordt onder andere aangeraden de
volgende punten als SAMIJ-netwerkorganisatie op te pakken:
a) Uit onderzoek van het IVF komt naar voren dat werkzaamheden binnen de multidisciplinaire
crisisbeheersingsorganisatie allereerst moeten worden onderverdeeld in nationaal,
bovenregionaal of regionaal. Dit maakt helder in welke onderwerpen crisispartners energie
moeten steken, en in welke niet. Dit is ook een kapstok voor de SAMIJ. De SAMIJ gaat over
bovenregionale onderwerpen en eventueel nationale. Taken van de SAMIJ moeten ook op
deze wijze tegen het licht worden gehouden.
b) Versterk de koppeling tussen landelijke en bovenregionale crisisbeheersing.
c) Gebruik (boven)regionale risicoprofielen om de mate van afhankelijkheid van de
verschillende partijen in beeld te hebben.
d) Gebruik de GRIP-procedure, ook in aanloop naar een crisis en bij afwikkeling daarvan, dit
helpt schuring van de ketens voorkomen. Maak dit vooraf bespreekbaar.
e) Een bestuurlijk overleg zoals het genoemde BWO+3, in de afwikkeling van een crisis zoals in
het Waddengebied, biedt ook de SAMIJ mogelijkheden. Een alliantie op bestuurlijk niveau in
het IJsselmeergebied kan zowel in de koude als nafase doorzettingsmacht genereren. Denk
daarbij ook aan de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050.
f) Werk toe naar expertiseregio’s. Enkele veiligheidsregio’s kunnen als expertiseregio’s gaan
fungeren en de samenwerking rondom bepaalde thema’s landelijk organiseren. Dat sluit
beter aan bij de risico’s, is efficiënter en past vaak ook beter bij de schaal van de functionele
ketens.

3

Dit is het Bestuurlijk Wadden Overleg (BWO), dat werd uitgebreid (tot een BWO+) met een
vertegenwoordiger namens de Friese kustgemeenten, een vertegenwoordiger namens de vier betrokken
terreinbeheerders natuurorganisaties en een dijkgraaf namens de vier betrokken waterschappen.
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1. INLEIDING
De toenemende verwachtingen van de maatschappij en de complexiteit van risico’s leggen een grote
verantwoordelijkheid bij de deelnemers aan de SAMIJ. Het takenpakket van de SAMIJ is daarbij
onderhevig aan verzwaring door een steeds complexer wordende multidisciplinaire samenwerking,
professionalisering en toename van risico’s. De organisatiestructuur is desondanks 30 jaar nagenoeg
ongewijzigd.
Het Bestuurlijke Begeleidingsorgaan en de Operationele Werkgroep geven samen met de
waterfunctionaris inhoud aan de samenwerking. In de Visie SAMIJ 2018-2022 is vastgelegd dat de
SAMIJ de komende jaren wordt ingezet voor de volgende onderwerpen:
•
•
•

•
•

Incidentbestrijding in het IJsselmeergebied samen vormgeven.
Implementatie van het herziene Incidentbestrijdingsplan IJsselmeergebied4.
Incidentbestrijding is een kerntaak van de SAMIJ.
Positie SAMIJ versterken. Denk daarbij aan: ambassadeurschap, verbinding met diverse
organisaties, een goede combinatie van generalisten en specialisten, slimme
samenwerkingsverbanden.
Taken in het kader van risicobeheersing
Informatie gestuurd optreden bij waterhulpverlening

In opdracht van het Bestuurlijk Begeleidingsorgaan, is de huidige netwerkorganisatie van de SAMIJ
geëvalueerd. Het is nodig inzicht te krijgen in knelpunten en (in)effectiviteit van de samenwerking.
In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitkomsten van de evaluatie.
Het rapport is als volgt opgebouwd. In Hoofdstuk 2 is beschreven hoe de evaluatie van de huidige
SAMIJ-netwerkorganisatie is uitgevoerd. Vervolgens is in Hoofdstuk 3 beknopt weergegeven hoe de
SAMIJ is ontstaan en hoe zij zich heeft ontwikkeld tot nu toe. Daarna zijn enkele ontwikkelingen en
rapportages beschreven in Hoofdstuk 4 die tijdens de evaluatie door betrokkenen naar voren zijn
gebracht, omdat ze meerwaarde (kunnen) hebben voor de werkwijze van de SAMIJ. In Hoofdstuk 5
zijn de uitkomsten van de stakeholdersanalyse opgenomen, waarbij ook relaties onderling zijn
beschreven. Vervolgens zijn de resultaten van de interviewrondes in Hoofdstuk 6 beeld gebracht. In
het laatste Hoofdstuk 7 zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen.

4

Het hierbij behorende nieuwe Meerjarenbeleidsplan Bijscholen en Oefenen wordt ook ontwikkeld.
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2. WERKWIJZE
In de eerste helft van 2019 hebben vier veiligheidsregio’s die in verband met hun ligging het meest te
maken hebben met incident bestrijden op het water, de koppen bij elkaar gestoken en de kaders van
voorliggend onderzoek samengesteld. Deze kaders zijn opgenomen in de ‘Verkenning ten behoeve
van onderzoek organisatiestructuur SAMIJ’ (Zie bijlage 1), die vervolgens zijn overgenomen door het
bestuur en de operationele werkgroep.
Om de bestaande structuur te beoordelen heeft Haaye van der Straten, de waterfunctionaris SAMIJ,
de eerste helft van 2019 de leden van het BBO geïnterviewd. Highlights en verslagen van de
interviews zijn bij hem op te vragen. Nagegaan is, hoe men aankijkt tegen de huidige werkwijze en
structuur van de SAMIJ, afgezet tegen de nieuwe eisen die men stelt ten aanzien van inhoud, kennis
en kunde in relatie tot ontwikkelingen en een veranderende omgeving.
Daarna zijn in de tweede helft van 2019 een stakeholderstabel en bijbehorende stakeholdersanalyse
opgesteld. Belangen, invloed, dynamiek en kansen in het netwerk zijn nader bekeken. Ook zijn in die
periode interviews gehouden met hoofden veiligheidsbureaus en hun evenknie bij Rijkswaterstaat en
de Kustwacht. In bijlage 2 is een overzicht van de geïnterviewde deelnemers opgenomen. De
operationele werkgroep is in dit proces geïnformeerd en als sparringpartner ingezet.
Tijdens het hele onderzoeksproces zijn verschillende rapportages en ontwikkelingen naar voren
gebracht door verschillende betrokkenen, die voor de werkwijze van de SAMIJ relevant zijn. Deze zijn
ook beknopt in dit rapport opgenomen, daar waar ze er voor de SAMIJ-netwerkorganisatie toe doen.
Op basis van de hierboven genoemde elementen zijn contouren van de nieuwe SAMIJnetwerkorganisatie opgesteld. Zowel bestuur als de hoofden veiligheidsbureaus en hun evenknieën
bij Rijkswaterstaat en de Kustwacht, hebben de genoemde contouren van de nieuwe SAMIJnetwerkorganisatie beoordeeld. Vervolgens zijn knopen doorgehakt voor verbetering van de
netwerkorganisatie van de SAMIJ, welke zijn verwerkt in de Conclusies en aanbevelingen van dit
rapport.

8
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3. ONTWIKKELING SAMIJ VANAF DE OPRICHTING
3.1 HET IJSSELMEERGEBIED
Om een beeld te krijgen bij het gebied waarvoor de SAMIJ-regeling is opgesteld, volgt hier een
beschrijving. Met ruim 200 000 hectare water is het IJsselmeergebied het grootste aaneengesloten
binnenwatergebied van Nederland. 34 gemeenten, 6 Provincies, 6 waterschappen en 10
veiligheidsregio’s hebben grenzen in het IJsselmeergebied en integreren van oudsher dit watergebied
in hun werkzaamheden.
Het IJsselmeergebied omvat de volgende wateren: het IJsselmeer, het Markermeer, de Gouwzee, het
Zwartemeer, het IJmeer, Nijkerkernauw, Eemmeer, Gooimeer en de Randmeren (te weten:
Veluwerandmeren (tussen de sluizen: Drontermeer, Veluwemeer, Wolderwijd, Nuldernauw),
Ketelmeer en Vossemeer). In de afbeelding hieronder is het werkingsgebied in wit weergegeven.

9
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3.2 DE EERSTE JAREN
De SAMIJ is in 1988 opgericht. SAMIJ staat voor Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding
IJsselmeergebied. Het was oorspronkelijk een afspraak tussen gemeenten en Rijkswaterstaat, die
gericht was op de operationele inzet bij incidentbestrijding in het IJsselmeergebied. De eerste jaren
was de SAMIJ nauwelijks bekend en de afspraken drongen niet goed door tot de organisaties. De
SAMIJ had onvoldoende slagkracht en het budget ging lange tijd op aan het aanschaffen en beheren
van containers waarin ondersteunende middelen bij redden op het water opgeslagen lagen.
Ondertussen werd er in 2007 gewerkt aan het oprichten van veiligheidsregio’s. Duidelijk werd dat de
SAMIJ zich in het IJsselmeergebied moest gaan richten op de veiligheidsregio’s en alle andere
crisispartners en waterpartijen, dus multidisciplinaire crisisbeheersing.
Vanaf 2007 is meer inhoud gegeven aan het Incidentbestrijdingsplan IJsselmeergebied. Samen met
het landelijk project Waterrand5 en alle relevante partijen werd dit plan opgesteld. Daarmee was de
SAMIJ een voorloper in het uniform samenwerken bij incidentbestrijding op het water. De SAMIJregeling werd gekoppeld aan de veiligheidsregio’s en een structuur met een bestuurlijk en
operationeel6 deel werden opgezet. Daarnaast werd een eerste waterfunctionaris (van Nederland)
aangesteld als initiator en netwerker, die alle relevante partijen betrekt en bij de les houdt.
In 2010 is de Overeenkomst SAMIJ ondertekend, welke gericht was op het verbeteren van de
kwaliteit van de (boven)regionale organisatie van incidentbestrijding op het water.
Professionalisering van incidentbestrijding en crisisbeheersing was steeds meer een issue. De
multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie werd naast een bestuurlijke en operationele
ontwikkeling, steeds meer geleid door strategische overwegingen en keuzes. De SAMIJ ging
inhoudelijk met haar tijd mee. De structuur bleef gelijk.

3.3 HUIDIGE NETWERK-ORGANISATIESTRUCTUUR
De SAMIJ is een netwerk. Het doel van dit netwerk is het borgen van een adequaat functionerende
incidentbestrijding op het IJsselmeergebied als samenhangend risicowatersysteem. In dit netwerk
zijn veel partijen actief en betrokken. Partijen met allen een eigen rol en taak in de
incidentbestrijding. Daarom zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de veiligheidsregio’s,
Rijkswaterstaat, De KNRM, Reddingsbrigade Nederland, Kustwacht en de nationale en regionale
Politie en waterschappen rondom het IJsselmeergebied. Veiligheidsregio Flevoland fungeert in het
netwerk, als deelnemer met het grootste wateraandeel in de regio, als coördinerende
veiligheidsregio. De SAMIJ richt zich binnen een nationaal kader op de bovenregionale bestuurlijkeen operationele afstemming om een effectieve en efficiënte samenwerking te borgen voor
incidentbestrijding op het IJsselmeergebied. Daarbij mag het borgen van afspraken en werkwijzen op
regionaal niveau niet ontbreken.
De verplichte SAR-taak van de Nederlandse Kustwacht7 voor de kustwateren is sinds 2015 uitgebreid
met de SAR-taak voor een aantal gemeentelijke ingedeelde wateren, waaronder het

5

Project Waterrand heeft een landelijke basis heeft gelegd voor bovenregionale samenwerking bij
incidentbestrijding op het water.
6
Gericht op de operatien.
7
In het Besluit instelling Kustwacht wordt het onderdeel “redden van mensen”, ook wel Search and Rescue
(SAR) beschreven. De Kustwacht en specifiek het Kustwachtcentrum zijn op grond van het “Besluit Instelling
Kustwacht” ondergebracht bij het ministerie van Defensie. De helikopters van Defensie worden onder andere
ingezet door de Nederlandse Kustwacht ten behoeve van SAR
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IJsselmeergebied inclusief de randmeren (zogenaamde ruime binnenwateren). Deze SAR-regeling
sluit dus aan bij de SAMIJ-regeling.
Het redden op de gemeentelijk ingedeelde wateren maakt deel uit van de rampenbestrijdingsketen
die onder verantwoordelijkheid van de burgemeester valt van de plaats waar het incident zich
voordoet. In watergebieden waarbinnen zich ruime binnenwateren bevinden, zoals het
IJsselmeergebied, zijn tussen veiligheidsregio’s en de Nederlandse Kustwacht convenanten
afgesloten waarin deze afspraken concreet gemaakt zijn.
Om de doelstelling van de SAMIJ na te streven wordt gewerkt met de volgende programmalijnen:
•
•
•
•

Besturen en communiceren
Risicobeheersing
Crisisbeheersing
Vakbekwaamheid

Bestuurlijk begeleidingsorgaan en Operationele werkgroep
De bestuurlijke coördinatie is belegd bij het bestuurlijk begeleidingsorgaan (BBO) van de SAMIJ. Deze
komt drie keer per jaar bij elkaar, onder leiding van de burgemeester van Lelystad.
De operationele werkgroep (OW), in de rol van programmastuurgroep (voor afstemming en
voorbereiding) en de waterfunctionaris zijn verantwoordelijk voor het coördineren en begeleiden
van de programmalijnen. Deze komt vier keer per jaar bij elkaar.
In zowel het BBO als in de OW zijn alle deelnemende organisaties (Zie bijlage 3) vertegenwoordigd.
Werkgroepen
De uitvoering van het programma ligt bij de deelnemende organisaties en bij de operationele
werkgroep. Ten aanzien van Vakbekwaamheid en Risicobeheersing is advies gevraagd aan experts uit
de deelnemende organisaties aan de SAMIJ.
In het kader van risicobeheersing, wat een nieuw element is binnen de structuur van SAMIJ, is nu het
volgende afgesproken: Er vindt één overleg één keer per jaar plaats, waarin de specialisten
Risicobeheersing bij elkaar komen om te kijken wat de impact van de ontwikkelingen/trends in het
gebied zijn, of de actuele risico’s in beeld zijn, en of er nieuwe risico’s gesignaleerd zijn waar de
hulpverleningsdiensten zich op moeten voorbereiden. Dat er nogal wat ontwikkelingen gaan
plaatsvinden in het IJsselmeergebied wordt duidelijk in de Projectenkaart8 (2019). In hoeverre dit
impact heeft op de veiligheidsregio’s kan iedere regio of crisispartner voor zichzelf bepalen en indien
nodig voorbereidingen of maatregelen te treffen of voorlichting te geven. Ook wordt de specialist
Risicobeheersing één keer in de vier jaar betrokken bij de actualisering van de risico’s in het nautisch
risicoprofiel.
Wat beoogd is, dat risicobeheersing op het water een plaats krijgt bij alle veiligheidsregio’s en
crisispartners, en dat er vanuit de veiligheidsregio zicht is op het eigen watergebied.

8

Terug te vinden op de site van de SAMIJ.
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Maandelijks levert de waterfunctionaris aan de leden van de Operationele Werkgroep via
Rijkswaterstaat ongevalscijfers aan. Daarnaast registreert de veiligheidsregio zelf de eigen inzetten.
Verwacht wordt dat de veiligheidsregio iemand aanwijst die dit doet.
Deze functionaris onderhoudt vervolgens hierover contact met het vertegenwoordigend lid in de
Operationele Werkgroep. Dit vertegenwoordigend lid kan de tussentijdse ontwikkelingen waar direct
actie op genomen moet worden ter bespreking voorleggen in de Operationele Werkgroep.
Waterfunctionaris
Binnen de SAMIJ is een waterfunctionaris aangesteld, afkomstig van de veiligheidsregio met het
grootste wateraandeel; Flevoland. De waterfunctionaris van de SAMIJ is procesmanager en
projectleider ten aanzien van incidentbestrijding op het water binnen de multidisciplinaire
crisisbeheersingsorganisatie. Hij initieert, faciliteert en is gericht op relaties op de verschillende
niveaus. Hij bereid zaken voor met betrekking tot beleidsontwikkelingen, implementatie en beheer.
Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van bijzondere programma’s en projecten en adviseert.
Daarnaast is hij secretaris van zowel het bestuurlijk begeleidingsorgaan als de operationele
werkgroep SAMIJ. Hij participeert in (inter)regionale en landelijke overleggremia. Ook kan hij een
repressieve taak verrichten in de operationele organisatie. Hij is een spin in het web.

3.4 NIEUWE UITDAGINGEN SAMIJ
Inmiddels heeft de SAMIJ-regeling en het project Waterrand haar vruchten afgeworpen.
Incidentbestrijding is breed in Nederland ontwikkeld. De bekendheid neemt toe, maar door o.a. een
complexer wordende multidisciplinaire samenwerking, hogere eisen aan de inzet bij incidenten,
prioritering binnen de crisisbeheersing van andere type crises, maar ook door verloop van personeel,
blijkt inbedding van incidentbestrijding in het IJsselmeergebied nog steeds een uitdaging.
Daarbij komt dat incidentbestrijding onderhevig is aan een professionaliseringslag, en dat betekent
dat de wijze van opschalen, informatie-uitwisseling, communicatie en risicobeheersing qua
organisatie aan meer randvoorwaarden moeten (gaan) voldoen. Dit betekent dat bij de
netwerkorganisatie van de SAMIJ betrokken partijen, zoveel mogelijk gelijk op moeten gaan met
ontwikkelen op verschillende vlakken. Bovendien wordt vaak over de hele linie het takenpakket voor
de (monodisciplinaire) organisaties zwaarder, zodat keuzes moeten worden gemaakt. Ook het maken
van keuzes met veel verschillende (soorten) partijen leidt ertoe dat er voorlopers en volgers ontstaan
tijdens het proces. Dit levert soms een versnelling en soms een vertraging op.
Verder is voor de komende jaren een meerjarenprogramma SAMIJ 2018-2022 opgesteld. In dit
programma ligt de focus op de volgende onderwerpen:
o
o
o

Incidentbestrijding in het IJsselmeergebied
Implementatie van het herziene Incidentbestrijdingsplan IJsselmeergebied. Een kerntaak van
de SAMIJ.
Positie SAMIJ versterken. Van oudsher is de SAMIJ gericht op samenwerking op het gebied
van incidentbestrijding op het water op bestuurlijk en operationeel niveau. Deze
samenwerking betreft vooral overheidsdiensten. Op sommige punten kan de SAMIJ het
netwerk en haar positie versterken. Dit heeft invloed op inzet van communicatie en
organisatie van de SAMIJ. Ambassadeurschap, verbinding met de politieorganisatie, het
ontbreken van een tactische component in de netwerkorganisatie SAMIJ, slimme
samenwerkingsverbanden zijn als aanknopingspunten voor verbetering benoemd.
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o

o

Naarmate, mede door de nieuwe oriëntatie op risicobeheersing, meer partijen betrokken
raken bij de SAMIJ, is het goed borgen van de afspraken een grotere uitdaging.
Vertegenwoordigers van partijen binnen het SAMIJ-netwerk krijgen daarom steeds meer de
verantwoordelijkheid de SAMIJ-afspraken binnen hun eigen netwerk uit te dragen.
Taken in het kader van risicobeheersing. Deze ontwikkeling is analoog aan een
maatschappelijke ontwikkeling waarin problemen voorkomen steeds belangrijker wordt.
Binnen het domein van veiligheid is dit heel belangrijk.
Informatie gestuurd optreden bij waterhulpverlening. Deze ontwikkeling sluit nauw aan bij
de ontwikkeling in de maatschappij en daarbij in het bijzonder binnen het veiligheidsdomein.
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4. AANGEGEVEN RELEVANTE ONTWIKKELINGEN EN
RAPPORTAGES
Voor de inrichting van de netwerkorganisatie van de SAMIJ zijn ook enkele ontwikkelingen en
uitkomsten van evaluaties en onderzoek nog relevant. Deze zijn tijdens het onderzoek door
betrokkenen naar voren gebracht. De belangrijkste zaken worden hier beschreven.

4.1 CRW EN ERVARINGEN BIJ CONTAINERCALAMITEIT
De evenknie van de SAMIJ in het waddengebied is de Coördinatie Regeling Waddenzee c.q. CRW,
waarbij drie veiligheidsregio’s betrokken zijn, namelijk Groningen, Fryslân en Noord-Holland Noord.
In 2019 zijn bij de CRW interessante ervaringen opgedaan.
Nadat het containerschip MSC Zoë in de nacht van 1 op 2 januari 2019 boven de Waddeneilanden
een groot aantal containers had verloren, zagen de Waddengemeenten en ook een aantal
gemeenten aan de Friese en Groningse kust zich voor de opgave gesteld de enorme hoeveelheid
rotzooi die op de stranden en de kuststrook aanspoelde, op te ruimen. Het opruimen van alles wat
aanspoelde vroeg om afstemming met verschillende organisaties, waaronder RWS, de
waterschappen en terrein beherende natuurorganisaties. Om hierin samenhang te brengen, werd in
Veiligheidsregio Fryslân opgeschaald naar GRIP-4. Dit opschalingsniveau zou één maand van kracht
blijven9.
De bestuurlijke afstemming in de nafase rond de berging, het opruimen van de kuststrook en de
schadeafhandeling werd ondergebracht bij het Bestuurlijk Wadden Overleg (BWO), dat daartoe werd
uitgebreid (tot een BWO+) met een vertegenwoordiger namens de Friese kustgemeenten, een
vertegenwoordiger namens de vier betrokken terreinbeheerders natuurorganisaties en een dijkgraaf
namens de vier betrokken waterschappen.
Uit de evaluatie van deze containercalamiteit zijn een aantal relevante zaken gebleken.
1. Vooral de netwerken die rond de planvorming bestaan bewezen hun waarde.
2. Aan de opschaling naar GRIP-4 lagen verschillende argumenten ten grondslag. Niet alleen
betekende de instelling van een RBT een meer gecoördineerd optreden binnen de algemene
keten, ook was het RBT een logische plaats om bestuurlijke afstemming tussen de algemene
en de functionele ketens te borgen.
3. Inzet van het BWO+10 was een nieuwe manier van werken, en kan ook voor netwerken zoals
de SAMIJ als goed voorbeeld dienen11.
4. De koppeling tussen het IBP-Noordzee en het IBP-Waddenzee kan duidelijker worden gelegd.

9

Containercalamiteit: crisisbeheersing in het Waddengebied Een evaluatie in opdracht van de veiligheidsregio’s
Fryslân, Groningen en Noord-Holland Noord
10
Als een gremium voor de nafase.
11
Dit werd tijdens enkele interviews met hoofden veiligheidsbureau ingebracht.
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4.2 LEREN VAN SCHURENDE KETENS TUSSEN RIJKSWATERSTAAT EN ALGEMENE
KOLOM
Het rapport12 Leren van “schurende ketens” behandelt de vraag: Wat leert recente casuïstiek ons
over de aanwezigheid van schurende ketens tussen Rijkswaterstaat en de algemene kolom? Met
schurende ketens wordt bedoeld dat verschillende bestuursorganen binnen het openbaar bestuur
tijdens een crisis verschillende belangen kunnen hebben, wat tot onderlinge frictie (schuring) leidt.
Hierin valt het op dat in alle “natte” crises die zijn onderzocht schuring is opgetreden. De volgende
aanbevelingen worden gedaan:
•

•
•
•
•

De meest genoemde oplossingsrichting is de GRIP-structuur, die schuring kan voorkomen.
Hieronder vallen: 1) Een faciliterende GRIP; ook in GRIP blijven in de staart van de crisis.
2)Een informerende GRIP door BT bij elkaar te laten komen voor informatie-uitwisseling.
Zonder GRIP laat je elkaar los.
Maak gebruik van een actorenanalyse. Deze geeft een beeld van belangen, machtsbronnen
en opvattingen. Je krijgt meer inzicht in elkaars belangen en invloed.
Ga na of de regionale risicoprofielen aansluiten bij de risicoprofielen van RWS. Een
risicoprofiel geeft inzicht in de mate van afhankelijkheid van de verschillende partijen.
Imago en aansprakelijkheid/geld zijn factoren die niet op basis van literatuur maar wel op
basis van interviews schuring kunnen opleveren.
Netwerkdagen zijn essentieel voor kennis over en weer van taken, rollen, bevoegdheden en
belangen.

4.3 RAPPORTAGE AANPAK VAN ZEVEN BOVENREGIONALE CRISISTYPEN
Menno van Duin van Instituut Fysieke Veiligheid (2019) heeft het rapport ‘Verbinding tussen
werelden’ opgesteld. Een verdiepende studie naar ‘de aanpak van zeven bovenregionale crisistypen’
in opdracht van de Raad Directeuren Veiligheidsregio. Aanleiding voor dit onderzoek is een
verkennend onderzoek uit 2017 dat werd verricht naar de aansluiting tussen de regionale
risicoprofielen (RRP) en het Nationaal Veiligheidsprofiel (NVP).
•

Met het Nationaal Veiligheidsprofiel (NVP) inventariseert het kabinet welke rampen en crises
de Nederlandse samenleving kunnen ontwrichten en beoordeelt het de kansen op, en
gevolgen van bepaalde scenario’s.

•

Met een regionaal risicoprofiel (RRP) inventariseert een veiligheidsregio welke crises relevant
zijn voor de eigen regio en beoordeelt zij de waarschijnlijkheid en impact ervan.

Het onderzoek bevestigde het beeld dat Nederland er nog niet in is geslaagd om voldoende
samenhang aan te brengen tussen de activiteiten van het Rijk en die van de veiligheidsregio’s op het
gebied van de risicobeoordeling. Gevolg hiervan is dat in Nederland op tenminste 26 plekken risicoinventarisaties plaatsvinden en afstemming georganiseerd wordt met crisispartners. Wat ontbreekt is
een gezamenlijk perspectief voor de risicobeoordeling in Nederland. In het verkennende onderzoek
is gekeken waar dat problemen oplevert.

12

Afstudeerthesis: Leren van “schurende ketens” - “Wat leert recente casuïstiek ons over de aanwezigheid van
schurende ketens tussen Rijkswaterstaat en de algemene kolom?” 2019, Sophia D. Dingenouts-Koops.
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Daaruit kwam naar voren dat de meeste rampen en crises in potentie een bovenregionaal karakter
hebben. Juist bij deze bovenregionale categorie treden de meeste problemen op in de risico- en
crisisbeheersing.
Zo zijn er knelpunten in de onderlinge afstemming tussen regio’s onderling en tussen regio’s en
verantwoordelijke partijen op rijksniveau (denk daarbij aan operationele coördinatie, de
informatievoorziening en de crisiscommunicatie).
Hieruit volgt dat werkzaamheden binnen de multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie moeten
worden onderverdeeld in nationaal, bovenregionaal of regionaal. Dit maakt helder in welke
onderwerpen crisispartners energie moeten steken.
Het rapport ‘Verbinding tussen werelden’ beschrijft dat de relaties tussen de functionele en
algemene sector nog relatief zwak zijn en dat er meer dan voldoende redenen zijn om deze te
versterken en de bestaande verkokering te verminderen. Ook blijken de relaties tussen (zelfs
aangrenzende) veiligheidsregio’s onderling beperkt en verdienen deze het in de komende jaren te
worden versterkt. Deze kunnen alleen in gezamenlijkheid worden opgepakt.
Daarnaast geeft van Duin nog enkele adviezen:
•

•

Versterk (bovenregionale) netwerken die verbinden op sectoraal- en intersectoraal niveau.
Hierbij zien zij uitdrukkelijk een rol weggelegd voor ‘grenswerkers’, zowel aan de kant van de
sectoren als bij de veiligheidsregio’s. Wanneer in dergelijke netwerken ook de aansluiting
vanuit het ministerie van JenV wordt geborgd, is de algemene keten goed vertegenwoordigd.
Daarmee wordt niet alleen de decentrale crisisbeheersing versterkt, maar ook de aansluiting
met de nationale crisisbeheersing.
Werk toe naar expertiseregio’s. Enkele veiligheidsregio’s kunnen als expertiseregio’s gaan
fungeren en de samenwerking rondom bepaalde thema’s landelijk organiseren. Dat sluit
beter aan bij de risico’s, is efficiënter en past vaak ook beter bij de schaal van de functionele
ketens.

4.4 INCIDENT BESTRIJDINGSPLAN VAARWEGEN OOST NEDERLAND
Omdat koppeling tussen incidentbestrijdingsplannen maar ook de samenwerkingsverbanden
relevant zijn voor de SAMIJ, wordt hier kort stilgestaan bij de Gelderse Commissie.
Sinds de jaren negentig bestaat er een convenant Waterwegen in de Provincie Gelderland,
ondertekend door 3 Veiligheidsregio’s (VNOG, VGGM, VRGZ), de Provincie en Rijkswaterstaat. Het
convenant voor de Gelderse Commissie veiligheid grote rivieren is geactualiseerd in 2015. De
Gelderse Commissie veiligheid grote rivieren bestaat op dit ogenblik uit bestuurlijke en ambtelijke
vertegenwoordigers uit de Gelderse Veiligheidsregio’s, aangevuld met Rijkwaterstaat, provincie
Gelderland en de Politie (Landelijke Eenheid) en de waterschappen Vallei en Veluwe, Rivierenland en
Rijn en IJssel.
VNOG en VGGM nemen ook deel aan de SAMIJ. Veiligheidsregio Flevoland13, veiligheidsregio Utrecht
en veiligheidsregio IJsselland, deelnemers aan de SAMIJ-regeling, hebben wel water in het
werkingsgebied van Gelderse Commissie, maar nemen niet deel aan dit samenwerkingsverband.

13

Bron: pagina 7, Incidentbestrijdingsplan Vaarwegen Oost-Nederland
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De overlap van samenwerkingsverbanden in de Samenhangende Risicowatergebieden levert soms
discussie op ten aanzien van het meer of minder willen participeren in deze
samenwerkingsverbanden. Wellicht kan daarin de samenwerking met andere Samenhangende
Risicowatergebieden14, een aanvullende rol spelen. Door overlappende zaken samen op te pakken,
kun je wellicht de efficiëntie van samenwerking verbeteren.

4.5 EVALUATIE WET VEILIGHEIDSREGIO’S
De Wet Veiligheidsregio’s (Wvr) wordt nu geëvalueerd. De evaluatiecommissie heeft tot taak de
doeltreffendheid en de effecten van de WVR en onderliggende regelgeving in de praktijk te
onderzoeken en daarbij ook te bezien of de huidige wet bruikbaar is in het licht van actuele en
toekomstige dreigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de crisisbeheersing.
Het is de bedoeling dat de evaluatie zo wordt uitgevoerd dat deze inzicht biedt in wat goed werkt,
waar er verbetermogelijkheden zijn, en wat bij knelpunten de oplossingsrichtingen zijn.
De Wvr is eind 2010 van kracht geworden en in 2012-2013 voor het eerst geëvalueerd. Destijds is
besloten in 2019 opnieuw te evalueren. De evaluatiecommissie brengt uiterlijk eind 2020 haar
onderzoeksrapport uit. De Coronacrisis, die mogelijk nog een ander licht werpt op de nationale en
bovenregionale samenwerking, kan deze rapportage vertragen.

4.6 RELATIEMANAGEMENT ALS TREND
Verder wordt relatiemanagement voor de samenwerkingspartners van de SAMIJ steeds belangrijker.
Uit de stakeholdersanalyse van de SAMIJ blijkt, welke in hoofdstuk 5 verder wordt besproken, dat er
nog een wereld te winnen is in de samenwerking met genoemde stakeholders. De analyse geeft
inzicht in de manier waarop stakeholders voor de SAMIJ belangrijk zijn en andersom.
Kansen binnen het bredere netwerk kunnen worden benut, prioriteren binnen het
meerjarenprogramma en de jaarplanning wordt makkelijker en gezamenlijke bijeenkomsten met
stakeholders versterken het netwerk in de koude en warme fase15.

4.7 CORONACRISIS
Op het moment dat aan dit rapport wordt geschreven is de coronacrisis gaande. Het ligt voor de
hand dat deze crisis invloed zal hebben op multidisciplinaire crisisbeheersing in Nederland.
Naast risicobeheersing zal ook de voorbereiding op grote crises mogelijk meer aandacht krijgen.
Verder is al wel duidelijk dat echte landelijke sturing door het schrappen van een Grip RIJK in 2016
wellicht heroverwogen moet worden. Centrale sturing werd gemist door de voorzitter van de
organisatie van IC-artsen. Uniformiteit en een goede koppeling tussen het (boven)regionaal en
landelijk niveau kan worden versterkt.

14
15

CRW en Gelderse Commissie
In Bijlage 4 is de stakeholderstabel opgenomen
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4.8 WAT BETEKENT DIT VOOR DE NETWERKORGANISATIE SAMIJ?
Op basis van de genoemde resultaten van rapporten en ontwikkelingen, zijn de volgende zaken met
name relevant in de nieuwe werkwijze voor de SAMIJ:
Preparatie:
1. Versterk (bovenregionale) netwerken.
2. Stem planvorming en werkwijzen tussen de verschillende IBP’s af.
3. Gebruik een stakeholdersanalyse om verhoudingen binnen het netwerk in beeld te hebben
en te houden.
4. Gebruik (boven)regionale risicoprofielen om de mate van afhankelijkheid van de
verschillende partijen in beeld te hebben.
5. Werk toe naar expertiseregio’s. Enkele veiligheidsregio’s kunnen als expertiseregio’s gaan
fungeren en de samenwerking rondom bepaalde thema’s landelijk organiseren. Dat sluit
beter aan bij de risico’s, is efficiënter en past vaak ook beter bij de schaal van de functionele
ketens.
6. Versterk de koppeling tussen landelijke en bovenregionale crisisbeheersing.
Repressie:
7. Gebruik de GRIP-procedure, ook in aanloop naar een crisis en bij afwikkeling daarvan.
8. Een bestuurlijk overleg zoals het genoemde BWO+, in de afwikkeling van een crisis zoals in
het Waddengebied, kan ook een voorbeeld zijn voor de SAMIJ. Als bestuurders samen met
andere relevante belanghebbenden optrekken bij een gemeenschappelijk belang geeft dit
meer doorzettingsmacht.
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5. STAKEHOLDERS SAMIJ
Om een beeld te krijgen bij de invloed en belangen van stakeholders en relaties tussen stakeholders,
is een stakeholderanalyse gemaakt. Daarvoor zijn vijf stappen doorlopen:
1.
2.
3.
4.
5.

Stakeholders identificeren
Stakeholders categoriseren
Stakeholders prioriteren
Stakeholders aanpak bepalen
Onderlinge relaties stakeholders bepalen

Voor de eerste vier stappen is een stakeholdertabel opgesteld. In bijlage 4 Stakeholderstabel is een
beschrijving opgenomen van het doel van de tabel, de wijze waarop het te lezen en raadplegen is en
de stakeholderstabel zelf.
Enkele opvallende onderwerpen uit de stakeholderstabel zijn de volgende:
•

•
•
•

•

Veiligheidsregio’s verschillen ten opzichte van elkaar voor wat betreft de relatie en
betrokkenheid met de SAMIJ. De ligging en de hoeveelheid watergebieden van een
veiligheidsregio kan daarvoor aanleiding zijn.
Waterschappen zijn operationeel betrokken bij de SAMIJ, maar zijn bovendien
geïnteresseerd in het Water-Netwerk.
Rijkswaterstaat is een sterke ambassadeur voor de SAMIJ, en is erop gericht dat
veiligheidsregio’s samen met hen de incidentbestrijding op het water goed borgen.
Gemeenten en provincies zijn waterbeheerders. Zij staan nog op zekere afstand van de
SAMIJ. In het kader van de Omgevingswet en de gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050
kunnen contacten tussen SAMIJ en stakeholders nog worden versterkt.
Ministeries hebben veel zicht op ontwikkelingen die vanuit Den Haag worden ingezet, ook
wat betreft bijvoorbeeld bestemmingen en gebruik van het IJsselmeergebied. De banden
vanuit de SAMIJ zijn nog beperkt.

Voor stap vijf is een relatie-analyse gemaakt. Voor het bepalen van de onderlinge relaties tussen de
stakeholders, is gekozen voor de volgende onderwerpen:
•
•
•
•
•

Relaties binnen huidige SAMIJ-structuur
Relaties met afdelingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
Relaties met veiligheidsregio’s
Relaties tussen veiligheidsregio’s en waterpartijen
Samenwerkingsverbanden en de SAMIJ

Deze onderwerpen worden hieronder uitgewerkt. Bij het opstellen van de stakeholderstabel zijn
keuzes gemaakt, het is dus geen uitputtende lijst aan crisispartners. Dit betekent dat in onderstaande
analyse ook enkele partijen mogelijk buiten beeld kunnen blijven.
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5.1 RELATIES BINNEN HUIDIGE SAMIJ-STRUCTUUR
In het traject rond de ontwikkeling van de visie SAMIJ 2018-2022 is gebleken dat de SAMIJ al veel
heeft gerealiseerd16. Wel blijkt dat op dit moment de Operationele Werkgroep het BBO niet altijd
voldoende ondersteunt met passende informatie en met op tactisch niveau afgestemde advisering.
Niet zelden zijn zaken die het BBO behandelt minder bestuurlijk georiënteerd, mede doordat een
vooral op operatien georiënteerde Operationele Werkgroep besluiten voorbereidt. Daarbij wordt
nog opgemerkt, dat het verschil in belang van de verschillende partners van de SAMIJ vraagt om
meer maatwerk.
Daarnaast blijkt dat tijdens projecten, ontwikkeling, implementatie van nieuwe werkwijzen en beleid,
de SAMIJ een strategisch niveau nodig heeft om het verschil te maken. De leden van een
operationele werkgroep hebben vaak te weinig doorzettingsmacht naar hun achterban. Ook het
ambassadeurschap van deelnemers aan het BBO en OW, dat nodig is voor een netwerkorganisatie,
kan nog worden versterkt. De waterfunctionaris is aanjager, netwerker, initiator en
‘accountmanager’. Ervoor zorgen dat de SAMIJ blijft aansluiten bij alle relevante ontwikkelingen is
zijn uitgangspunt. Met beperkte middelen en capaciteit worden veel doelen bereikt.

5.2 RELATIES MET AFDELINGEN VAN HET MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN
JUSTITIE
Directie Veiligheidsregio’s en Crisisbeheersing (DVCB): De Minister van JenV is verantwoordelijk
voor de inrichting en werking van het stelsel van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het
stelsel van de decentrale crisisbeheersing en brandweerzorg (waaronder de veiligheidsregio’s) en de
generieke aanpak van de nationale crisisbeheersing, en brandweerzorg (waaronder de
veiligheidsregio’s) en de generieke aanpak van de nationale crisisbeheersing. Dit betekent dat
veiligheidsregio’s nauw zijn verweven met dit ministerie. Het LOCC is een belangrijk onderdeel van
dit ministerie, die zowel in de koude als warme fase bijdragen leveren die multidisciplinaire
crisisbeheersing vergemakkelijkt.
Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), waarmee de SAMIJ ook banden heeft, is een bij wet opgericht
zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De positie van het IFV is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's.
Het IFV werkt in vier strategische programma's17 namelijk: Klimaat en Veiligheid, Digitale
weerbaarheid, Bovenregionale slagkracht en Informatie gestuurde operatie. Het instituut heeft een
nauwe relatie met het ministerie van JenV, maar opereert zelfstandig daarvan.
De beschreven structuur houdt in, dat doorontwikkeling in uniforme werkwijzen die ruim over de
grenzen van eigen organisaties heen gaat soms traag gaat, omdat men vanuit de eigen positie of
werkwijzen redeneert. Een bovenregionale aanpak van de crisis is bijvoorbeeld een grotere
uitdaging.

16

Geïnterviewd zijn: Ina Adema (burgemeester, vz BBO), Ype Heijsman en Johanna Metselaar (RWS), Ruud
Walters (VR Flevoland), Dennis Overgaauw (veiligheidsbureau VR Noord-Holland Noord), Ronald Blok
(Kustwacht), Hetty Klavers (Waterschap Zuiderzeeland).
17
Bron: Jaarplan 2020 IFV
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In recente casuïstiek waarbij Rijkswaterstaat en de algemene kolom samenwerken zoals beschreven
in paragraaf 4.2, is gebleken dat schurende ketens met name bij natte incidenten18 voorkomen. Dit
benadrukt nog maar eens, dat evaluaties en het onderwerp samenwerken een belangrijke plek moet
hebben op de agenda van de SAMIJ.
Landelijke Eenheid Politie en Regionale Eenheid politie: De politie bestaat uit tien regionale
eenheden, de Landelijke Eenheid en het Politiedienstencentrum. De SAMIJ heeft te maken met vijf
regionale eenheden19 en de Landelijke Eenheid.
Naast de korpsleiding werkt de Landelijke Eenheid op nationaal niveau. Naast ondersteunende taken
heeft deze Landelijke Eenheid ook diverse zelfstandige taken. Voorbeeld hiervan is de opsporing op
het water. De grote reorganisatie binnen het politieapparaat heeft ertoe geleid, dat een goede
vertegenwoordiging van de politie binnen de SAMIJ-structuur onder druk heeft gestaan. Dit wordt nu
beter opgepakt.

5.3 RELATIES MET VEILIGHEIDSREGIO’S
Negen veiligheidsregio’s zijn op dit moment betrokken bij de SAMIJ. Over de hele linie is men
tevreden met de rol die de SAMIJ heeft. De SAMIJ is in gesprek met veiligheidsregio AmsterdamAmstelland om deze regio ook aan te laten sluiten. De vier veiligheidsregio’s die het meest te maken
hebben met incidentbestrijding op het water in het IJsselmeergebied, zijn: Zaanstreek-Waterland20,
Flevoland, Fryslân en Noord-Holland Noord. Deze partijen zijn er, naast een landelijke uniforme
werkwijze bij incidentbestrijding op het water, op gebrand, de netwerk-organisatie van de SAMIJ in
de koude fase strak te organiseren.

18

Afstudeerthesis: Leren van “schurende ketens” - “Wat leert recente casuïstiek ons over de aanwezigheid van
schurende ketens tussen Rijkswaterstaat en de algemene kolom?” 2019, Sophia D. Dingenouts-Koops.
19
De regionale eenheden zijn: Noord-Nederland, Oost-Nederland, Midden-Nederland en Noord-Holland
20
Mede ook in verband het Noordzeekanaal
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Allerlei overlappende organisatiestructuren zijn niet wenselijk. Slimme samenwerking moet prioriteit
hebben. De tijd die voor incidentbestrijding op het water wordt vrijgemaakt, staat bij sommige
veiligheidsregio’s onder druk, door hun deelname aan andere samenwerkingsverbanden op het
gebied van incidentbestrijding op het water, en/of omdat zij een hogere prioriteit geven aan andere
“concurrerende” onderwerpen.
Voor de SAMIJ is van belang dat de vertegenwoordigers van de verschillende veiligheidsregio’s in het
BBO, ook (indirecte) vertegenwoordigers zijn van de bestuurders uit de verschillende
veiligheidsregio’s. BBO leden kunnen vervolgens SAMIJ-thema’s over het voetlicht brengen in het
Algemene Bestuur van de veiligheidsregio’s en zo alle bestuurders bereiken in hun eigen regio. Via de
directies van de veiligheidsregio’s kunnen de onderwerpen worden geborgd binnen alle betrokken
veiligheidsregio’s. Een uniforme aanpak van crisisbeheersing op het water wordt zo ingevuld.
Daarnaast worden de brandweer, GHOR en gemeenten indirect door medewerkers van
veiligheidsregio’s vertegenwoordigd binnen de netwerkorganisatie van de SAMIJ. Met behulp van
eigenaarschap en ambassadeurschap kunnen afspraken nog beter worden geborgd binnen het brede
eigen netwerk. Dit vergt nog aandacht.
Verder zie je in het veiligheidsdomein en ook bij veiligheidsregio’s dat er sprake is van een slag naar
voren, naar risicobeheersing. De SAMIJ beweegt daarin mee.
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5.4 RELATIES TUSSEN VEILIGHEIDSREGIO’S EN WATERPARTIJEN
Rijkswaterstaat Midden-Nederland (ministerie van I&W) is een belangrijke speler binnen de SAMIJ.
Ook als ambassadeur hebben zij invloed. Hoewel zij in nauwe samenwerking met veiligheidsregio’s
opereren, is gebleken dat van schurende ketens tussen Rijkswaterstaat en de algemene kolom sprake
kan zijn. Ook tussen het ministerie van V&J en I&W kunnen schurende ketens optreden. Dit
fenomeen is nog niet getackeld. RWS is een specialist op het water en bovenregionale partner en
landelijke partij. Veiligheidsregio’s hebben een breed takenpakket en relatief klein gebied. Incidenten
op het water worden – door de bank genomen – door veiligheidsregio’s niet aangemerkt als het
grootste risico in het eigen gebied. Naast schurende ketens in de warme fase, kan ook in de koude
fase een verschil in prioriteiten optreden tussen de partijen. Op basis van gemeenschappelijke
doelstellingen kunnen veiligheidsregio’s en waterpartijen elkaar versterken tijdens crisisbeheersing.
De kustwacht is als onderdeel van het ministerie van Defensie goed op de hoogte van prioriteiten in
Den Haag. Ontwikkelingen zoals grote Zonne-eilanden (in de Noordzee) en effecten van de Brexit
volgen zij op de voet. Voor de SAMIJ is met name de inzet van de SAR-procedure van groot belang.
Afspraken over de SAR-procedure zijn goed geborgd in het IBP. De KNRM wordt als zelfstandige
vrijwilligersorganisatie door de Kustwacht vertegenwoordigd in het SAMIJ-netwerk. Zij vallen daar
ook qua operationele aansturing onder. De combinatie van vrijwilligers met de professionele
organisatie vergt extra aandacht, met name in de planning.
Waterschappen zijn vanuit de historie betrokken bij dit waternetwerk. Naast incidentbestrijding op
het water, zijn er banden tussen veiligheidsregio’s en waterschappen in voorbereiding op
overstromingen. In het kader van netwerkmanagement is deze verbinding nuttig en versterkend.
Havens, particuliere redders, bergers en eigenaren/kapiteins van schepen zijn enkele van de
partijen die de SAMIJ informeert en monitort. Daarnaast geldt voor de brancheorganisaties, zoals
‘Varen doe je samen’, en Platform Zero Incidents, dat de SAMIJ deze sinds kort ook informeert. Voor
incidentbestrijding op het water zijn dit relevante partijen.

5.5 SAMENWERKINGSVERBANDEN EN DE SAMIJ
De stakeholdersanalyse van de SAMIJ is gebaseerd op de stakeholderstabel, waarin de naaste
crisispartners zijn opgenomen. Dit betekent dat enkel partijen buiten beschouwing kunnen zijn
gelaten in dit hoofdstuk, omdat de stakeholderstabel niet een uitputtende lijst is.
Het CRW, het samenhangend risicowatergebied (SRWG) Vaarwegen Oost-Nederland, het Landelijk
overleg Veiligheid op het water en het Ketenoverleg Veiligheid Binnenwateren21 houden zich
allemaal bezig met incident bestrijden op het water.
CRW en SAMIJ trekken samen op om belangrijke onderwerpen landelijk te agenderen. Ook pakken ze
onderwerpen samen op die voor beide gebieden bruikbaar zijn. Dit kan verder worden uitgewerkt.
Daarnaast bestaat het samenwerkingsverband in het samenhangend risicowatergebied (SRWG)
Vaarwegen Oost-Nederland. In dit samenwerkingsverband werkt men niet met een actuele risicoinventarisatie en analyse en een officiële opstapregeling, uitvraagprotocol meldkamers en
waterfunctionaris.

21

SRWG Deltawateren Zeeland, waarmee de SAMIJ soms samenwerkt, is bijvoorbeeld niet expliciet opgenomen
in de stakeholderstabel, maar is wel deelnemer aan het Landelijke Overleg Veiligheid op het Water.
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Het is interessant om te kijken of SAMIJ en SRWG Vaarwegen Oost-Nederland nauwere banden
kunnen ontwikkelen. Het aan de grens van de SRWG-en afstemmen van IPB’s en stroomlijnen van
samenwerkingsverbanden verdient aandacht, omdat de uniformiteit van werkwijzen, kwaliteit van
incidentbestrijding op het water en motivatie van deelnemers22 kan verbeteren.
Het Landelijke Overleg Veiligheid op het Water, waarin alle waterfunctionarissen aanwezig zijn, zet
in op uniforme landelijke werkwijzen en ontwikkelingen. Het Ketenoverleg Veiligheid
Binnenwateren zet in op versterking van veiligheid op het water met het bredere netwerk.
Bekendheid met procedures, delen van ervaringen/kennis en risicobeheersing staan hoog op de
agenda. Het is belangrijk om samen op te trekken.
Het Ketenoverleg Veiligheid Binnenwateren en het Landelijke Overleg Veiligheid op het Water
worden door het IFV begeleid. Deze netwerken zijn daarom nauw verweven zijn met wensen vanuit
veiligheidsregio’s.
In het kader van risicobeheersing pakt de SAMIJ ook de samenwerking met gemeenten en provincies
verder op. Denk daarbij aan de Omgevingswet en Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050. Door de
oriëntatie op risicobeheersing zal het netwerk verder worden verstevigd.
Tenslotte wordt opgemerkt, dat er veel overkoepelend beleid wordt gemaakt bij de ministeries in
Den Haag. Gelet op allerlei ingrijpende ontwikkelingen rond klimaat en energie, ligt het voor de hand
dat de SAMIJ deze ontwikkelingen volgt en op goed gekozen momenten in betrokken is bij deze
ontwikkelingen op landelijke niveau. Aangezien het CRW zich ook in deze richting oriënteert, ligt het
voor de hand om samen op te trekken.

5.6 WAT BETEKENT DIT VOOR DE NETWERKORGANISATIE SAMIJ?
De stakeholdersanalyse is nog niet eerder uitgevoerd voor de SAMIJ. Dit betekent dat het brede
netwerk nu scherp in beeld is, en als handvat gebruikt kan worden voor de volgende zaken:
•
•

•

Actualisatie IBP: Operationele plannen kunnen worden aangevuld met elementen uit de
stakeholdersanalyse.
De (jaar)planning: De analyse geeft inzicht in kansen, geeft richting aan relatiebeheer en
geeft handvatten om het bredere netwerk te betrekken bij bijvoorbeeld bijeenkomsten voor
bestuurders en bij opleidingen, trainingen en oefeningen. De stakeholderanalyse geeft de
SAMIJ-netwerkorganisatie een tool om te prioriteren.
Relatiemanagement en communicatie. De stakeholdersanalyse geeft richting in de wijze
waarop de SAMIJ de verschillende groepen op de hoogte kan houden en betrekken.

Verder levert de analyse enkele aandachtspunten op voor de netwerkorganisatie SAMIJ, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•

22

Een netwerkorganisatie SAMIJ die meer naar behoefte kan aansluiten bij de deelnemers
Verschillen in ontwikkeltempo van organisaties
Bovenregionale afstemming
Bovenregionale vs. nationale prioriteiten van verschillende crisispartners
Onderwerp “schurende ketens” bij evaluatie opnemen
Overlap van Samenhangende Waterrisicogebieden en afstemming in dat kader
Risicobeheersing, inclusief Omgevingswet en Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050
Landelijk optrekken van waterfunctionarissen

Sommige partijen zijn bij meerder samenwerkingsverbanden op dit terrein betrokken.
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6. UITKOMSTEN ONDERZOEK NETWERKORGANISATIESTRUCTUUR SAMIJ
Zoals is aangegeven, zijn de leden van het Bestuurlijk Begeleidingsorgaan en de hoofden
Veiligheidsbureau en hun evenknieën bij RWS en de Kustwacht geïnterviewd. Hieronder zijn de
uitkomsten daarvan op een rijtje gezet.

6.1 UITKOMSTEN INTERVIEWS LEDEN BESTUURLIJK BEGELEIDINGSORGAAN
De uitkomsten van de interviews met BBO-leden leveren het volgende beeld op ten aanzien van de
samenwerking binnen het BBO.
Het BBO komt drie keer per jaar bij elkaar. Dit aantal wordt nog steeds als wenselijk aangegeven. Wel
wordt aangegeven dat de derde keer ook vervangen kan worden door een themabijeenkomst op een
- voor incidentenbestrijding op het water - interessante plek, waar bijvoorbeeld kan worden
geoefend en risico’s en uitkomsten van evaluaties kunnen worden gedeeld. De driejaarlijkse
Bestuurlijke Conferentie kan hiernaast blijven voortbestaan.
Verder is er nog steeds voorkeur voor vertegenwoordiging van elke veiligheidsregio/organisatie in
het BBO. Immers, gemeenten worden op deze manier al indirect vertegenwoordigd en het is van
belang dat dit onderwerp binnen elke veiligheidsregio op bestuurlijk niveau geborgd is.
De BBO-leden geven aan, dat de volgende thema’s voor de agenda interessant zijn:
•
•
•
•

Hoe houd je balans tussen enerzijds het halen van de doelstellingen van de SAMIJ en
anderzijds een voor iedereen passend en haalbaar programma?
Hoe borgen we een goede verankering van het IBP en andere SAMIJ-afspraken binnen de
veiligheidsregio’s/ organisaties?
Lering trekken uit de uitkomsten van evaluaties van incidenten en oefeningen
Kennisnemen van de ontwikkelingen in het IJsselmeergebied en ten aanzien van
incidentbestrijding op het water, zoals de energietransitie en toename van
passagiersschepen

Aangegeven wordt, dat de leden van het BBO meer als boegbeeld van de SAMIJ willen opereren, om
op die manier bekendheid en draagvlak voor de resultaten van de SAMIJ te verbeteren. Voorgesteld
wordt om de leden van het BBO als ambassadeur, of als mogelijk als portefeuillehouder Water in een
algemeen bestuur van een veiligheidsregio in te zetten. Het borgen van afspraken, werkwijzen en
planning van de SAMIJ binnen de organisaties van netwerkpartners wordt dan makkelijker.
Om deze rol goed te kunnen invullen, moeten BBO-leden goed geïnformeerd en geadviseerd ten
aanzien van bestuurlijke kwesties, betreffende tactisch/strategische vraagstukken en meer
inhoudelijke vraagstukken. Als verbeterpunt wordt aangedragen, dat de koppeling van goede
ambtelijke advisering (operationeel en tactisch/strategisch) aan het bestuurlijk niveau in sommige
zaken beter kan. BBO-leden hebben de voorkeur voor ondersteuning door functionarissen uit de
eigen veiligheidsregio.
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6.2 UITKOMSTEN INTERVIEWS HOOFDEN
Ook uit de interviews met de hoofden komen enkele belangrijke uitkomsten en uitgangspunten voor
de nieuwe Netwerk-organisatiestructuur van de SAMIJ, namelijk:
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

Rol SAMIJ: Elke deelnemer aan de SAMIJ-regeling ziet een rol voor SAMIJ weggelegd ten
aanzien van de bovenregionale incidentbestrijding op het water. Extra genoemd worden:
focus op netwerk, maak gebruik van strategische coalitie, informatieknooppunt, expertise en
relatiemanagement.
Reguliere hoofdstructuur crisisbeheersing: Bestaande structuur van de multidisciplinaire
crisisbeheersingsorganisatie kan ten aanzien van incidentbestrijding op het water nog beter
worden benut/ingericht.
Maatwerk: Veiligheidsregio’s hebben behoefte aan meer maatwerk binnen de SAMIJ. Dit
geldt voor de koude en warme fase. Naast de mogelijkheid om in blokregio’s te werken, wil
men ook de keus hebben om zich voor enkele inhoudelijke thema’s in te zetten.
o
Waterrijke regio’s: Waterrijke regio’s geven aan het voortouw te willen nemen
en tijd te willen investeren.
o
Randmeerregio’s: Randmeerregio’s nemen een relatief kleine rol in binnen SAMIJ
vanwege een relatief klein (SAMIJ)watergebied met weinig risico’s. Ze investeren
weinig tijd in dit netwerk. Zij laten soms andere veiligheidsregio’s hun standpunt
inbrengen in tijdens het overleg van de SAMIJ. Veiligheidsregio IJsselland heeft
zelfs Veiligheidsregio Flevoland gevraagd enkele taken over te nemen in de
warme fase.
Experts: Men wil graag specialistische taken van de SAMIJ koppelen aan experts
(specialisten) van de eigen organisatie.
Achterliggend netwerk (gemeenten, GHOR, Brandweer, politie): Op een enkeling na, vindt
iedereen dat veiligheidsregio’s het achterliggende netwerk nog onvoldoende bereiken met
SAMIJ-onderwerpen.
Bredere netwerk: Relatiemanagement in het bredere netwerk kan worden verbeterd.
Aansluiting tussen veiligheidsregio’s en landelijke partijen als RWS/Kustwacht: Maak gebruik
van: Het Netwerk Hoofden Veiligheidsbureau, specialist Water, mensen op strategische
sleutelposities. Daarnaast moeten operationele regelingen met Kustwacht nog beter
aansluiten op reguliere werkwijzen van veiligheidsregio’s.
Bovenregionale samenwerking: De bovenregionale samenwerking op gebied van
incidentbestrijding op het water is aardig geborgd, meer dan de helft ziet nog wel
verbeterpunten. Denk daarbij aan: A. vooraf regelen wie wat gaat doen (ook bestuurlijk) op
het moment dat een incident op het water speelt in drie veiligheidsregio’s. B.
Relatiemanagement binnen een uit te breiden netwerk.
Portefeuillehouder Water: Ongeveer 6 van de 9 veiligheidsregio’s werkt in meerdere of
mindere mate met een (vorm van) portefeuillehouder Water. Van een vast agendapunt op
de AB-agenda is nauwelijks sprake. Wel zou men als portefeuillehouder/ambassadeur
punten moeten kunnen inbrengen bij het AB daar waar nodig.
Vertegenwoordiging in BBO en OW vanuit elke deelnemer noodzakelijk?
o
Aandacht voor efficiënter samenwerken; partijen meer naar behoefte laten
aansluiten en aandacht voor overlap in samenwerkingsverbanden
(Samenhangende risicowatersystemen).
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o

•

•

•

•

Draagvlakprincipe; iedere deelnemer mag aanschuiven in SAMIJ-gremia als ze
daarvoor aanleiding zien.
o
Bestuur wil eigen regio vertegenwoordigen en zakendoen met eigen
veiligheidsregio.
Tactisch/strategische sturing: Het is voor de netwerkorganisatie prettig als besluiten met
mandaat worden genomen, met zicht op overkoepelende aspecten, capaciteit wordt
vrijgemaakt en plannen multidisciplinair worden geborgd. Het bestuurlijk niveau wordt
daarnaast graag tactisch/strategisch geadviseerd.
Tactisch/strategische laag: 3 van de 10 respondenten ambieert geen extra tactische laag. De
meerderheid staat wel achter een betere koppeling tussen bestuurlijke en operationele
zaken. Daarin geeft een enkele veiligheidsregio aan niet zelf extra te willen investeren, maar
zich wel te willen laten vertegenwoordigen. Het ligt voor de hand geen extra laag in te
richten, maar de OW te voorzien van ‘generalisten’ en daarnaast te werken met expertteams
c.q. ‘specialisten ‘. Daarnaast kunnen reguliere structuren sterker worden ingezet. Hieronder
wordt e.e.a. verder beschreven. De SAMIJ als een strategische coalitie kan zo in
gezamenlijkheid goede stappen zetten.
Informatie-uitwisseling over SAMIJ: De informatievoorziening over de SAMIJ-onderwerpen is
in ongeveer de helft van de gevallen onvoldoende geborgd door: matige multidisciplinaire
borging van SAMIJ-onderwerpen binnen veiligheidsregio’s zelf, het soms ontbreken van
experts aan tafel bij de SAMIJ (OW), weinig interesse of informatie die in nieuwsberichten te
veel op hoofdlijnen is. Communicatie en Informatie-uitwisseling is te verbeteren: via hoofden
veiligheidsbureau en afdeling communicatie, informatie op maat (2), door het netwerk van
andere grote samenhangende risicowatersystemen meer te benutten, door
monodisciplinaire informatie beter bij alle kollommen aan te haken, afstemming tussen
samenhangende risicowatersystemen, via een monitoringslijstje en SAMIJ-nieuws.
Monitoren prestaties SAMIJ-netwerk door: Rode draadanalyse/ auditronde light (3),
risicoprofiel koppelen aan borging elementen, stoplicht overzicht (2). Een enkeling wil alleen
afstemming op grenzen monitoren. Eén geïnterviewde wil geen monitoring doen.

6.3 WAT BETEKENT DIT VOOR DE NETWERKORGANISATIE SAMIJ?
Op basis van de uitkomsten van de interviewrondes en aanvullende informatie zoals beschreven in
hoofdstuk 4 en 5, zijn contouren van de nieuwe netwerkorganisatie SAMIJ opgesteld. Deze
contouren zijn na consultatie van betrokkenen omgezet in aanbevelingen, welke verder in hoofdstuk
7 zijn uitgewerkt. Het ligt ten aanzien van de SAMIJ-netwerkorganisatie voor de hand, om de huidige
gremia en posities binnen de SAMIJ-structuur niet te reorganiseren, maar meer te definiëren.
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
De netwerkorganisatiestructuur van de SAMIJ kan in grote lijnen blijven zoals het is. Wel blijkt dat
inbedding van het SAMIJ gedachtengoed beter kan, als deelnemers uit de verschillende SAMIJgremia het netwerk dat ze vertegenwoordigen beter informeren, betrekken en SAMIJ- afspraken
(helpen) borgen in de plannen van de netwerkpartners.
Onderstaande afbeelding geeft schematisch weer hoe de netwerkorganisatie van de SAMIJ eruit gaat
zien.

7.1 ALGEMENE CONCLUSIE
Op basis van voorafgaande hoofdstukken wordt geconcludeerd dat de SAMIJ nog onvoldoende bij
haar deelnemers aansluit. Zo werken de deelnemers aan de SAMIJ-regeling met specialisten en
generalisten. Om de operationele inzet multidisciplinair goed te organiseren werkt men in zowel de
koude als warme fase met strategische, tactische en operationele niveaus. Voor de SAMIJ moet dit
meer vorm krijgen. Zowel strategische en tactische advisering als goede koppeling van specialisten
aan het SAMIJ-netwerk blijven op punten achter.
28

Evaluatie Netwerkorganisatie

Daarnaast moet ruimte komen voor verschillende deelnemers om meer naar behoefte te
participeren in SAMIJ-verband. Enkele partijen willen zich door elkaar laten vertegenwoordigen.
Verder is duidelijk geworden, dat bij sommige veiligheidsregio’s de SAMIJ-onderwerpen nog beter
multidisciplinair, dat wil zeggen in afstemming met gemeenten, brandweer, politie en GHOR, kunnen
worden geborgd.

7.2 BBO - DE BESTUURDERS
Voor het BBO wordt op basis van de uitkomsten de volgende werkwijze geadviseerd.
Bestuurlijke vertegenwoordiging Elke deelnemer aan de SAMIJ-regeling wordt bestuurlijk
vertegenwoordigd in het BBO. Dit zijn vertegenwoordigers van negen veiligheidsregio’s,
Rijkswaterstaat, zes waterschappen, de Kustwacht en de Vereeniging Zuiderzeegemeenten. Het
Bestuurlijk Begeleidingsorgaan (BBO) geeft bestuurlijk uitvoering aan de Overeenkomst SAMIJ, dat
gericht is op incidentbestrijding op het water in het IJsselmeergebied. De rol van het BBO is om op
bestuurlijk niveau af te stemmen tussen bestuurders en crisispartners. Daarnaast informeren ze als
indirect vertegenwoordiger hun achterliggende netwerken. De actuele Visie SAMIJ wordt daarbij
uitgedragen.
Agenda De focus van het BBO komt te liggen op de volgende thema’s:
•
•
•
•

Hoe houd je balans tussen enerzijds het halen van de doelstellingen van de SAMIJ en
anderzijds een voor iedereen passend en haalbaar programma?
Hoe borgen we een goede verankering van het IBP en andere SAMIJ-afspraken binnen de
veiligheidsregio’s/ organisaties?
Lering trekken uit de uitkomsten van evaluaties van incidenten en oefeningen
Kennisnemen van de ontwikkelingen in het IJsselmeergebied en ten aanzien van
incidentbestrijding op het water, zoals de energietransitie en passagiersschepen op het
IJsselmeer

Portefeuillehouders/ ambassadeurs De voorkeurslijn voor het BBO is, om de leden van het BBO aan
te wijzen als portefeuillehouder Water voor de veiligheidsregio. Als indirecte vertegenwoordiger
kunnen ze afspraken, plannen en ontwikkelingen onder de aandacht brengen van hun bestuurlijke
collega’s. Daarnaast kunnen ze bestuurlijke knopen doorhakken, als dat nodig is. Als voor de
veiligheidsregio een portefeuillehouderschap niet haalbaar is, door bijvoorbeeld een andere
werkwijze, dan kan men de bestuurder als ambassadeur c.q. vertegenwoordiger van de SAMIJ
aanwijzen. Een ambassadeur neemt een vergelijkbare rol in het netwerk in (van veiligheidsregio’s) als
de portefeuillehouder.
De portefeuillehouders of ambassadeurs moeten voor hun rol goed worden geïnformeerd en
geadviseerd. Via twee adviestrajecten worden BBO-leden ondersteund, namelijk: via de leden van
het Tactisch Overlegorgaan (TOO) en via adviseurs van de eigen veiligheidsregio. De Operationele
Werkgroep wordt dus omgedoopt tot het Tactisch Overlegorgaan, omdat deze naam de lading meer
dekt. De leden van het TOO zijn generalisten die in een breder perspectief kunnen besluiten,
adviseren en informeren. In paragraaf 7.2 wordt dat verder beschreven. Daarnaast is de
veiligheidsregio verplicht zijn bestuur te informeren en adviseren over SAMIJ-zaken.
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Informatie delen De SAMIJ kiest ervoor alle BBO-stukken die leden van het BBO ontvangen, ook aan
de directeuren van veiligheidsregio’s en crisispartners te versturen. Deze sturen dit dan door aan de
hoofden van hun organisatie. De lijn van de SAMIJ is: Alles wat naar het BBO gaat, gaat ook naar de

veiligheidsregio’s en crisispartners toe. De veiligheidsregio’s en crisispartners regelen zelf de
advisering aan hun vertegenwoordiger c.q. bestuurder in het BBO. In het geval van veiligheidsregio’s
kan dit ook georganiseerd worden via zogenaamde blokregio’s. De bestuurder kan met de eigen
veiligheidsregio bepalen of dit wenselijk is. Veiligheidsregio’s organiseren dit zelf.
Eigenschappen vertegenwoordigers Ten aanzien van eigenschappen van een lid van het BBO wordt
het volgende geadviseerd. Een BBO-lid c.q. bestuurder is als portefeuillehouder/ambassadeur op de
hoogte van het eigen gebied met daarbij behorende risico’s op het water. Daarnaast is in deze rol
affiniteit met water en crisisbeheersing een pre.
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7.2 TACTISCH OVERLEGORGAAN - DE GENERALISTEN
Op basis van de uitkomsten van de interviews, wordt de Operationele Werkgroep als volgt ingericht.
Operationele Werkgroep wordt Tactisch Overlegorgaan (TOO) Omdat de SAMIJ-netwerkstructuur
beter aansluit bij de deelnemende crisispartners als vanaf nu gewerkt wordt met generalisten en
specialisten en met advisering op strategisch/ tactisch en operationeel niveau, wordt ervoor gekozen
de Operationele Werkgroep, die vanuit de oorsprong meer gericht is op de operatien, in te richten
als tactisch gericht overlegorgaan het Tactisch Overlegorgaan (TOO). Ook de multidisciplinaire
afstemming met de verschillende kolommen (Brandweer, Gemeente, Politie, GHOR) kunnen zij
verder stimuleren.
Taken Tactisch Overlegorgaan Het Tactisch Overlegorgaan bestaat uit generalisten. Het wordt
ingezet voor: het adviseren van het bestuur en het zorgdragen voor het richting geven aan en
realiseren van de afgesproken (voor iedereen) haalbare SAMIJ-doelen Zij hebben de focus op
operationele zaken, tactische zaken en advisering aan het bestuur. Het TOO wordt gefaciliteerd door
de waterfunctionaris. Naast het blijven borgen van het IBP IJ bij de deelnemende partijen en het
verder uitdragen van de Visie SAMIJ en het uitwerken en op maat maken van het daar bijbehorende
Meerjarenprogramma SAMIJ 2018-2022, kunnen ze gebruik maken van netwerkmanagement en
risicomanagement.
Het TOO wordt geadviseerd, om aandacht te besteden aan het multidisciplinair23 borgen van SAMIJonderwerpen binnen veiligheidsregio’s en crisispartners. Dit gaat om het mondeling inbrengen van
SAMIJ-onderwerpen in multidisciplinair overleg en het delen van SAMIJ-informatie via afdelingen
communicatie. Daarbij moeten generieke afspraken rond incidentbestrijding op het water in de
plannen van genoemde ‘kolommen’ worden opgenomen.
Samenstelling TOO Ideaal is, als het Tactische Overlegorgaan in ieder geval de veiligheidsregio’s met
‘groot’ water in hun gebied omvat. Dat zijn Fryslân, Noord-Holland en Flevoland. Afgevaardigden van
Rijkswaterstaat, waterschappen, Kustwacht, KNRM, Reddingsbrigade Nederland en Nationale politie
kunnen dan samen met deze drie veiligheidsregio’s een kernbezetting vormen. Veiligheidsregio
Flevoland levert als coördinerende veiligheidsregio de voorzitter en waterfunctionaris. De
kernbezetting kan worden aangevuld met veiligheidsregio’s die óf zelf hun waterpartij willen
vertegenwoordigen óf onderling afspraken maken over een zgn. blokregio waarbij één regio bij
toerbeurt de honneurs waarneemt voor andere regio(s). Met name veiligheidsregio’s met een stukje
Randmeer, hebben voorkeur uitgesproken voor het werken met blokregio’s. Uiteraard zijn de
deelnemers aan de SAMIJ-regeling die vertegenwoordigd worden in het TOO altijd vrij om indien
gewenst zelf aan te schuiven. Deelnemers aan de SAMIJ-regeling die niet in de vaste kern zitten van
het TOO borgen dat iemand van de eigen organisatie inhoudelijk aangehaakt blijft bij dit overleg.
Eigenschappen vertegenwoordigers Geadviseerd wordt, om het TOO samen te stellen met
vertegenwoordigers die in staat zijn met een helicopterview zaken tegen elkaar af te wegen, te
prioriteren en in gang te zetten binnen de eigen organisatie met bijbehorende capaciteit en dus
mandaat hebben. Ook zijn zij in staat op tactisch/strategisch niveau te adviseren ten aanzien van het
integrale gebied van incidentbestrijding op het water. Onderstaande afbeelding geeft schematisch de
verhouding tussen BBO-leden, TOO-leden en de waterfunctionaris.

23

Afstemming met gemeenten, brandweer, politie en GHOR
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7.3 EXPERTTEAMS - DE SPECIALISTEN
Om een goede koppeling van de SAMIJ te krijgen met specialisten uit het netwerk wordt de volgende
werkwijze doorgevoerd.
Samenstelling Expertteams Er is behoefte aan flexibele expertteams die zodra noodzakelijk, kunnen
worden opgeroepen en aangestuurd door de hierboven genoemde generalisten uit het TOO. Van alle
deelnemers aan de SAMIJ-regeling worden in dat geval specialisten met kennis van crisisbeheersing
en incidentbestrijding, risicobeheersing of vakbekwaamheid uitgenodigd, om onderwerpen nader uit
te werken.
Jaarlijks plant men op basis van het jaarprogramma SAMIJ, bijeenkomsten voor de verschillende
onderwerpen in. Het ligt voor de hand in ieder geval elk jaar elk team bij elkaar te roepen als de
jaarplannen moeten worden opgesteld. Zodra de ambities en behoeften duidelijk zijn, kunnen
expertteam bijeenkomst worden ingeplant. Los van deze planning kunnen ook ad hoc onderwerpen
worden voorgelegd aan experts.
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Daarnaast is het nuttig op basis van de stakeholderstabel te kijken, of er andere partners kunnen
aanschuiven in de teams. Zo wordt het uitgebreide water-netwerk goed benut. Elk expertteam kiest
een voorzitter uit zijn midden.
Taken Expertteams
•

•

•

Expertteam Crisisbeheersing en Incidentbestrijding zorgt ervoor dat het IBP actueel blijft en
dat nieuwe ontwikkelingen in het gebied in beeld zijn en tijdig worden gesignaleerd en
geadresseerd. Evaluaties van oefeningen en incidenten kunnen ook aanleiding zijn van
aanpassing van de planvorming. Verder wordt door dit team gewerkt aan optimalisering van
de randvoorwaardelijke processen van de crisisbeheersing ten aanzien van
incidentbestrijding op het water. Ontwikkelingen rond de Gemeenschappelijke Meldkamers
worden hierin ook meegenomen. Afstemming tussen IBP’s wordt hier ook belegd.
Expertteam Risicobeheersing bestaat uit experts risicobeheersing. Recent is er een
risicoprofiel vastgesteld voor de SAMIJ. Dit is de basis om risicobeheersing verder vorm te
geven. Besloten is om door middel van jaarlijkse sessies het risicoprofiel te actualiseren en
ook een dynamisch risicobeeld te ontwikkelen voor het gebied. Het stimuleren van
risicocommunicatie wordt hier uitgewerkt. Ook de adviesrol van de SAMIJ op het gebied van
risicocommunicatie, de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050 en de omgevingswet wordt
door dit team opgepakt.
Expertteam Vakbekwaamheid heeft als doelstelling om de multidisciplinaire rode draad van
evaluaties van incidenten24 en oefeningen, goed in kaart te brengen. Hierbij kun je ook
denken aan evaluaties uit andere samenhangende waterrisicogebieden. Deze evaluaties zijn
samen met (nieuwe) risico’s in het gebied, aanknopingspunten om de urgentie van
incidentbestrijding op het water te versterken. Voor BBO en TOO is dergelijke informatie
interessant als zij hun ambassadeurschap/portefeuillehouderschap invulling geven. Nieuwe
risico’s hebben een aantal gemeenschappelijke effecten. De vraag voor iedereen is: Op welke
bijzonderheden moet men zich voorbereiden en wie moet men daarvoor scholen en trainen.
Deze informatie levert input voor het eigen oefenprogramma en dat van de crisispartners
zelf.
Verder streeft de SAMIJ ernaar om scenario’s te oefenen waarin regiogrensoverschrijdende
incidentbestrijding in het IJsselmeergebied met een coördinerende veiligheidsregio aan de
orde is. Dit is immers de doelstelling van het IBP. De manier waarop dit geoefend wordt, sluit
aan bij de behoeften van de deelnemers.

Jaarlijks wordt vastgesteld welke werkzaamheden voor het betreffende team verwacht worden.
Eventueel kan men via vertegenwoordiging van blokregio’s deelnemen. Onderlinge
vertegenwoordiging moet men zelf organiseren, en afspraken daarover borgen.
Koppelen Expertteams aan TOO Ook wordt geadviseerd, om de vaste leden van het TOO te koppelen
aan de aandachtsgebieden ‘Crisisbeheersing en incidentbestrijding’, ‘Risicobeheersing’ en
‘Vakbekwaamheid’. Als er bijvoorbeeld tien of twaalf mensen in het TOO zitten, dan kunnen er twee
mensen het expertteam Vakbekwaamheid begeleiden. Op verzoek kunnen de leden uit expertteams
aanschuiven in het TOO.
24

Van het Expertteam crisisbeheersing en incidentbestrijding
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7.4 WATERFUNCTIONARIS - SPIN IN HET WEB
De inzet van de waterfunctionaris van de SAMIJ wordt gewaardeerd. Als spin in het web zal hij
binnen de kaders van zijn functie het ontwikkelproces van de SAMIJ volgen en daar waar mogelijk
een impuls geven en faciliteren. Binnen een netwerkorganisatie die meer op maat wordt ingevuld
qua bezetting, en een sterkere focus krijgt ten aanzien van de inhoudelijke werkzaamheden, kan hij
zich nog effectiever inzetten.
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7.5 TOEPASSEN STAKEHOLDERSANALYSE
De stakeholdersanalyse brengt het brede SAMIJ-netwerk goed in beeld. Relatiemanagement,
actualiseren IBP, meerjaren-, en jarenplanningen en evaluaties kunnen mede aan de hand van de
stakeholdersanalyse (inclusief stakeholderstabel) worden in en aangevuld. Daarnaast kan ook bij het
vormen van allianties, waarbij het voor het onderwerp nuttig is belangen van partijen te bundelen,
de stakeholdersanalyse ondersteunen.
Met de stakeholdersanalyse wordt het (bovenregionale) netwerk versterkt en wordt rekening
gehouden met de verschillen in ontwikkeltempo van de verschillende crisispartners.

7.6 GEBRUIK MAKEN VAN ONTWIKKELINGEN ROND NETWERKEN
Op basis van verschillende onderdelen uit deze rapportage, wordt aangeraden de volgende zaken
binnen de SAMIJ verder op te pakken of te bespreken:
1. In paragraaf 4.3 komt naar voren dat werkzaamheden binnen de multidisciplinaire
crisisbeheersingsorganisatie allereerst moeten worden onderverdeeld in nationaal,
bovenregionaal of regionaal. Dit maakt helder in welke onderwerpen crisispartners energie
moeten steken, en in welke niet. Dit is ook een kapstok voor de SAMIJ. De SAMIJ gaat over
bovenregionale onderwerpen en eventueel nationale. Taken van de SAMIJ moeten ook op
deze wijze tegen het licht worden gehouden.
2. Sta stil bij aangrenzende Samenhangende waterrisicogebieden en stem daarmee af. Pak
overlappende zaken zoveel mogelijk samen op en deel best practices.
3. Versterk de koppeling tussen landelijke en bovenregionale crisisbeheersing.
4. Gebruik (boven)regionale risicoprofielen om de mate van afhankelijkheid van de
verschillende partijen in beeld te hebben.
5. Gebruik de GRIP-procedure, ook in aanloop naar een crisis en bij afwikkeling daarvan, dit
helpt schuring van de ketens voorkomen. Maak dit vooraf bespreekbaar.
6. Een bestuurlijk overleg zoals het genoemde BWO+25, in de afwikkeling van een crisis zoals in
het Waddengebied, biedt ook de SAMIJ mogelijkheden. Een alliantie op bestuurlijk niveau in
het IJsselmeergebied kan zowel in de koude als nafase doorzettingsmacht genereren. Denk
daarbij ook aan de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050.
7. Werk toe naar expertiseregio’s. Enkele veiligheidsregio’s kunnen als expertiseregio’s gaan
fungeren en de samenwerking rondom bepaalde thema’s landelijk organiseren. Dat sluit
beter aan bij de risico’s, is efficiënter en past vaak ook beter bij de schaal van de functionele
ketens.

7.7 INFORMATIE-UITWISSELING VOORBEREIDINGSFASE
Aangeraden wordt de informatie-uitwisseling over SAMIJ-onderwerpen als volgt te verbeteren.
De SAMIJ zal haar communicatie gaan richten op de verschillende doelgroepen van het SAMIJnetwerk en op maat informeren over besluiten, werkwijzen, plannen en risico’s via digitale
nieuwsbrieven en andere informatieproducten. In overeenstemming met de stakeholdersanalyse
worden verschillende doelgroepen aangewezen, en informatieproducten opgesteld en gedeeld.

25

Dit is het Bestuurlijk Wadden Overleg (BWO), dat werd uitgebreid (tot een BWO+) met een
vertegenwoordiger namens de Friese kustgemeenten, een vertegenwoordiger namens de vier betrokken
terreinbeheerders natuurorganisaties en een dijkgraaf namens de vier betrokken waterschappen.
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Uitgangspunten zijn:
•
•

Digitaal: operationeel, tactisch en bestuurlijk deel
Delen via hoofden veiligheidsbureau, hoofden crisispartners en afdelingen communicatie

7.8 MONITOREN PRESTATIES
Sinds het eerste IBP geïmplementeerd werd binnen de SAMIJ, is met een “stoplicht overzicht”
gewerkt, waarin de voortgang van de verschillende crisispartners ten aanzien van de IBPimplementatie en andere relevante acties werd opgenomen. Inmiddels is het de vraag of dit middel
nog passend is, aangezien dit traject al 10 jaar loopt. Het merendeel van de respondenten heeft
voorkeur voor een lichte vorm van monitoring van onderwerpen.
Geadviseerd wordt om een periodieke analyse van onderwerpen van het SAMIJ-netwerk uit te
voeren, waarbij het bovenregionale risicoprofiel en evaluatierapporten een plek hebben. Het TOO
werkt dit uit.

7.9 BORGEN AANGESCHERPTE KADERS NETWERKORGANISATIE SAMIJ
Om de netwerkorganisatiestructuur en bijbehorende taken van de SAMIJ beter in te bedden, zijn
voornoemde acties nodig. In bijlage 5 is een plan van aanpak opgenomen, om die inbedding verder
vorm te geven.
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BIJLAGE 1 OPDRACHT: VERKENNING TEN BEHOEVE VAN
ONDERZOEK ORGANISATIESTRUCTUUR SAMIJ
(Versie 0.2/28.5.2019)
Inleiding:
De SAMIJ bestaat sinds 11 februari 2010 in haar huidige vorm (convenantondertekening).
Ondertussen verandert de wereld. Ten gevolgde daarvan lopen zowel de SAMIJ-organisatie als de
partners tegen een aantal aspecten aan die het rechtvaardigen om de organisatie eens tegen het
licht te houden en te kijken waar verbeteringen kunnen plaatsvinden.
Waar lopen we tegenaan?
De SAMIJ is opgericht in een tijd dat er nog geen veiligheidsregio’s waren. De brandweer was toen
via de gemeenten georganiseerd. Op 1 oktober 2010 trad de Wet veiligheidsregio’s in werking. Nu 9
jaar later hebben veiligheidsregio’s zich zodanig ontwikkeld dat er een herijking van de SAMIJ organisatie en haar takenpakket zou moeten plaatsvinden. Wat kunnen met name de
veiligheidsregio’s zelf en waarin kan de SAMIJ een toevoeging zijn?
Onderzoek organisatiestructuur:
Het BBO heeft die opdracht inmiddels uitgezet. Als voorloper hiervan is eerst in klein comité met de
veiligheidsregio’s met groot water in hun regio gebrainstormd welke thema’s en sub-thema’s hierbij
geraakt moeten worden. Deze inventarisatie wordt verder aangevuld en uitgediept, waarbij de
Operationele Werkgroep (OW) en, op eigen verzoek, het Bestuurlijk Begeleidingsorgaan (BBO)
betrokken wordt.
Planning:
De voorlopige (ruwe) planning van het traject is als volgt:

Stappen

Wie

Wanneer

Aanvulling voorverkenning
Discussie, aanvulling en
verdieping voorverkenning
Aanvulling door bestuurders
uit het BBO
Aanvulling door hoofden
Veiligheidsbureau
Uitwerking structuur, thema’s
en sub-thema’s
Vaststelling structuur, thema’s
en sub-thema’s
Vaststelling

Klein comité
OW

April 2019
Mei 2019

WF

Juni-juli 2019

WF

Aug-sept 2019

OW

Sept 2019

OW

Nov 2019

BBO

Nov/dec 2019
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Mogelijke items, weergegeven in thema’s en sub-thema’s die nader kunnen worden bezien:
1) Stakeholders en stakeholders analyse
• Convenantpartners
• Crisispartners
• Belangen/ideeën (signaleren en adresseren)
• Samenwerkingsverbanden ‘andere’ overheid in kaart brengen (bijv. risico-watersystemen
Zeeland, NZ-kanaal en koppeling CRW en SAMIJ zoveel mogelijk synchroniseren
• Samenwerkingsverbanden met belangenorganisaties, verenigingen in kaart brengen
• Netwerkuitbreiding bijv. op provinciaal- en departementaal niveau.
2) Taken
• OTO (bepalend versus faciliterend)
o Opleiding
o Bijscholing
o E-learning
o Train de trainer
o Kennisdeling
• Evalueren (regionale evaluatiemethodiek)
• Monitoring ontwikkelingen (algemeen)
• Planvorming (nieuw of actueel houden, bijv. aanlandingsplaatsen en dekkingsplan (ontsluiten
van de informatie)
• Incidentbestrijding als hoofdtaak. (Afspraken, scenario’s)
• Risicobeheersing wordt steeds belangrijker. Onlosmakelijk verbonden met crisisbeheersing.
(Wat doen we daarin wel, wat doen we daarin niet)
• Adviseren op gebied incidentbestrijding, risicobeheersing, Omgevingswet en Gebiedsagenda
2050.
• Voorlichting & Communicatie (binnen- en buiten het netwerk) inclusief de communicatie
over de informatie (MOC, MIC).
3) Ontwikkelingen
• Informatie gestuurd optreden bij waterincidenten
• Eenduidig netcentrisch werken (kustwacht en RWS aangesloten op LCMS)
• Crisismanagement
• Energietransitie
• Brandbestrijding op het water (ontwikkeling SIB/SBB)
• Hulpverlening op het water
• IJsselmeergebied (ecologisch, economisch, planologisch, milieu
• Informatisering (wie is beheerder brondocument)
• Dreigingen (vertalen naar nieuwe crisistypen, aangepaste crisisorganisatie en wie is
leidend/wie haakt aan)
• Centralisatie (LMO, evaluatie veiligheidsregio’s)
• Landelijke thema’s
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4) Organisatiestructuur
a) Bestuurlijk Begeleidingsorgaan (BBO)
• Taken en verantwoordelijkheden
• Afstemmingsvergadering 2 x per jaar (bevat per vergadering tenminste 1 thematisch
(bestuurlijk) onderdeel)
• Wel of niet een algemeen/ dagelijks bestuur?
• Clustervorming (Randmeren, Noord-Holland, Fryslân, Flevoland)
•
•

Uitvoering geven aan ambassadeurschap
Bestuurlijke stakeholders

b) Tactisch Overlegorgaan (TOO)
•
•
•
•
•
•
•
•

Taken en verantwoordelijkheden
Planning 3x per jaar?
Clustervorming (Randmeren, Noord-Holland, Fryslân, Flevoland)
Uitzondering bij regio-specifieke thema’s
Bestuurlijke annotatie ter voorbereiding BBO
Aansturing structurele en ad-hoc projectgroepen
Beheer groep, jaarplannen
Uitvoering geven aan ambassadeurschap

c) Operationele werkgroep (OW)
•
•
•
•
•
•
•
•

Taken en verantwoordelijkheden
Energietransitie in relatie tot de organisatiestructuur. In dit onderdeel uitzoeken wat bij
SAMIJ hoort en wat bij een ander platform.
Planning 2 x per jaar, zo nodig ad-hoc
Structurele (thema’s planvorming, OTO, risicobeheersing en informatiedeling)
Ad-hoc werkgroep(en) of themagroepen?
Voorbereiden stukken TOO
Uitvoering geven aan ambassadeurschap
CRW zit met drie regio’s aan tafel en SAMIJ met 9 regio’s. Zorgen dat we vanuit de regio’s
samen een beeld hebben wat op tafel komt en besproken wordt.
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BIJLAGE 2 WIE ZIJN ER GEINTERVIEWD?
Bestuurlijk
Bestuurders
Begeleidingsorgaan
Gerard Renkema
Jan van Zanten
Jannewietkse de Vries
Luzette Kroon
Rian van Dam
Jasper Hylkema
Hetty Klavers
Bart van Dijk (Adviseur)
Sicko Heldoorn
Bort Koelewijn
Pieter van Maaren
Melis van de Groep
André Baars
Ina Adema
Ype Heijsman
Johanna Metselaar

Burgemeester van Nijkerk
Kustwacht
Burgemeester Súdwest-Fryslân
KNRM, Dijkgraaf Wetterskip Fryslân
Burgemeester Hollands Kroon
Adviseur Veiligheid Hollands Kroon
Dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland
Waterschap Zuiderzeeland
Burgemeester Huizen
Burgemeester van Kampen
Burgemeester van Urk
Burgemeester van Bunschoten
Burgemeester Ermelo
(Vz BBO) Burgemeester Lelystad
Directeur RWS Netwerkmanagement
Senior Adviseur Crisisbeheersing
Rijkswaterstaat

Dennis Overgaauw

Jeroen Wesselink
Jan Piet Zijp
Lisette Tijink
Pieter Benschop
Ruud Walters
Marjolijn de Jong
Bianca Bakker (Adviseur)

Veiligheidsregio Noord-Holland
Noord
Kustwacht
Veiligheidsregio Fryslân
Veiligheidsregio Fryslân
Veiligheidsregio Zaanstreek
Waterland
Veiligheidsregio VNOG
VGGM
Veiligheidsregio IJsselland
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Veiligheidsregio Flevoland
Veiligheidsregio Utrecht
Veiligheidsregio Utrecht

Haaye van der Straten

Veiligheidsregio Flevoland

Hoofden
Edwin van der Pol
Gerben van Aalst
Pieter Ros (Adviseur)
Iwan Schaap

Waterfunctionaris
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BIJLAGE 3 SAMENWERKINGSPARTNERS
Veiligheidsregio’s
• Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland
• Veiligheidsregio Fryslân
• Veiligheidsregio Flevoland (coördinerende veiligheidsregio)
• Veiligheidsregio Noord Holland Noord
• Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
• Veiligheidsregio IJsselland
• Veiligheidsregio Utrecht
• Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
• Veiligheidsregio Gelderland Midden
• Beoogd deelnemer: Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland

Waterpartijen
• Kustwacht
• Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
• Politie Landelijke Eenheid
• Rijkswaterstaat Midden Nederland
• Reddingsbrigade Nederland
• Waterschappen
o

Waterschap Zuiderzeeland

o

Waterschap Amstel/Gooi Vecht

o

Waterschap Drents Overijsselse Delta

o

Wetterskip Fryslân

o

Waterschap Vallei en Veluwe

o

Waterschap Hollands-Noorderkwartier
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BIJLAGE 4 STAKEHOLDERSTABEL SAMIJ 2020
Doel
Doel van de stakeholderstabel SAMIJ is het in kaart brengen van de stakeholders om zo inzicht te krijgen in de manier waarop stakeholders voor samij
belangrijk zijn en andersom. Dit inzicht bepaalt mede het relatiemanagement en brengt de kansen en beperkingen van de samenwerking aan het licht.
Deze tabel (Excel) is hieronder (vanaf pagina 47) opgenomen en te vinden via de link: https://www.samij-regeling.nl/documenten/
Opbouw
De stakeholderstabel van de SAMIJ in Excel is als volgt opgebouwd.
Tabblad 1) Operationele organisatie: Hierin is de operationele hoofdstructuur SAMIJ opgenomen, met de basis van veiligheidsregio’s (algemene
kolom).
Tabblad 2) Partners op het water: Hierin zijn de waterpartijen opgenomen die bij incidentbestrijding op het water relevant zijn (waterkolom).
Tabblad 3) Uitgebreid samij-netwerk: Hierin zijn samenwerkingsverbanden en netwerkpartners op het gebied van beleid, kennis en cijfers
opgenomen.
Vervolgens zijn deze tabbladen van de stakeholdertabel onderstaande onderdelen uitgewerkt per stakeholder:
1. Primaire of secundaire stakeholder
2. Interne stakeholder, extern stakeholder of interface stakeholder
In onderstaande Schema 1 is een indeling met uitleg gemaakt van deze categorien. In de grijze vlakken zijn ter illustratie enkele voorbeelden opgesomd. Als
stakeholders zowel in de warme als koude fase betrokken zijn, is dit in de kolom ‘primaire of secundaire stakeholder’ aangegeven door ‘deelname BBO en
TOO (koude fase) en ‘inzet bij incidenten’ (warme fase).
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Stakeholders

Primair

Secundair

Heeft direct invloed op resultaat
SAMIJ

Heeft indirect invloed op resultaat
SAMIJ

Interne stakeholder

Waterfunctionaris

Lijnmanagers VR’s

Bij SAMIJ betrokken
vanuit eigen organisatie.
Uitgangspunt
deelnemers
Overeenkomst SAMIJ
2010: De SAMIJ ben je
zelf.

Deelnemer BBO

Medewerkers VR’s

Deelnemers TOO (Voormalig OW)

RWS

Externe stakeholder

IFV

Media

Bij SAMIJ betrokken
externe partij

LOCC

Particuliere redders

Andere SRWG-en

Bergers
Eigenaar en kapitein schip

Interface stakeholder

Universiteiten

Maatschappij

Niet bij SAMIJ betrokken
partij, die wel een
legitiem belang heeft

Brancheverenigingen beroepsvaart

Belangengroeperingen
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Daarna volgen de kolommen:
3. Belang stakeholder met betrekking tot SAMIJ
4. Invloed in het SAMIJ netwerk
5. Relatie-onderhoud door SAMIJ
In onderstaande schema 2 is aangegeven hoe de SAMIJ de relatie met de stakeholder inhoud geeft, door het belang van de stakeholder en zijn/haar invloed
met elkaar te combineren. In het grijze gebied is type stakeholder met bijbehorende relatievorm opgenomen.

Belang SH laag

Belang SH matig

Belang SH hoog

Deelnemer met invloed

Sleutelfiguur

Tevreden houden

Koesteren

Invloed matig

Toeschouwer

Belanghebber

Invloed laag

Monitoren

Informeren

Zeer veel invloed

Belang SH zeer
Hoog

Veel invloed

Vervolgens worden de volgende onderwerpen uitgewerkt voor de analyse per stakeholder.
6.
7.
8.
9.

Standpunt stakeholder over SAMIJ
Relatie van stakeholder tot thema SAMIJ
Toegang tot beleid en/of beslissing nemers SAMIJ onderwerpen
Toegevoegde waarde, inbreng van stakeholder voor SAMIJ netwerk
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Een combinatie van de genoemde onderwerpen geeft inzicht in de relatie en betrokkenheid tussen de SAMIJ en de stakeholder.
Daarnaast zijn nog twee tabbladen aan de stakeholderstabel opgenomen.
Tabblad 4) De bestuurders die bij het netwerk horen zijn in dit tabblad opgenomen. Deze zijn niet uitgewerkt. Er wordt vanuit gegaan dat betrokkenheid van
bestuurders gebaseerd is op de in de eerdere tabbladen uitgewerkte stakeholders. Het heeft op dit moment geen meerwaarde expliciet de rollen van alle
bestuurders hieruit te werken. Belangrijke operationeel betrokken bestuurders zijn in de tabbladen hiervoor toegevoegd.
Tabblad 5) Stakeholders VERBANDEN: In dit tabblad wordt inzichtelijke gemaakt welke partijen overlappen of sterke organisatorische banden hebben
binnen het netwerk. Alle stakeholders staan op beide assen van dit tabblad opgenomen. Door het combineren van de assen (horizontaal/verticaal) wordt
overlap zichtbaar. Daar waar mogelijk is de tabel in elkaar geschoven voor de leesbaarheid. De oranjekleur geeft aan dat het stakeholders zijn, maar dat er
(nog) weinig contact is.
•
•

Verticale as: belangrijkste stakeholders van de SAMIJ-netwerkorganisatie
Horizontale as: alle stakeholders, inclusief partijen meer op afstand of overkoepelende partijen

Let op
Aangezien de SAMIJ zich richt op preparatie, preventie en repressie, komen stakeholders ten aanzien van alle genoemde velden hier in beeld.
Betekenis kleuren en afkortingen
•
•
•

De vakken van primaire en secundaire stakeholders zijn respectievelijk groen en oranje gekleurd in de tabel.
SH: Stakeholder
IBOW: Incidentbestrijding op het water
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Intern Extern Belang stakeholder
Stakeholders-tabel Primair
Secundair Interface SH
SAMIJ
Operationele organisatie
Stakeholders
LOCC (V&J)

Leverancier externe SH
bijstand &
informatie
en adviseur

Invloed Insteek SAMIJ relatie Standpunt

Het landelijk goed kunnen
Neutraal informeren
coördineren van operationele
bijstand-inzet tijdens
rampen/crises, ook op het water.

Een goede uniforme
organisatie van IBOW stelt
LOCC in staat goed aan te
sluiten zodra nodig.

Org. IBOW moet compact, op
maat, en faciliterend aan
deelnemers.

VR Zaanstreek Waterland BBO, TOO,
inzet
incidenten

Interne SH

IBOW professioneel
invloed
georganiseerd op bovenregionaal
niveau, in balans met andere
thema's VR's

Sleutelfiguur: koesteren

VR Fryslân

BBO, TOO,
inzet
incidenten

Interne SH

Samen optrekken met twee
verschillende srws-en, in balans
met andere thema's VR's

invloed

Sleutelfiguur: koesteren

VR Flevoland

BBO, TOO, Interne SH
waterfuncti
onaris, inzet
incidenten

Als Coord. VR wil je goed
georganiseerd zijn

invloed

Sleutelfiguur: koesteren

Relatie tot thema

Toegang tot beleid,
beslissing nemers?

Positieve houding

LOCC draagt namens V&J zorg voor
Expertise resourcemanagement en
landelijke coördinatie van
informatiemanagement, landelijk netwerk,
operationele inzet. Daarbij
draagvlak, ambassadeurschap
onderhoudt zij nauw contact met de
landelijke en regionale
crisisbeheersingsorganisaties. Hoewel
zij faciliterend is, heeft zij toegang tot
beleid en beslissing nemers.

Voorstander, monitort
aanpak nauwgezet,
onafhankelijk qua stijl.
Heeft veel water in
gebied, wil dit smart
organiseren met
strategische
betrokkenheid VR
Org. IBOW moet compact, op
Voorstander, monitort
maat, en faciliterend aan
aanpak nauwgezet. Heeft
deelnemers.
veel water in gebied,
incl. wadden, wil dit
smart organiseren met
strategische
betrokkenheid VR
SAMIJ is van deelnemers,
Voorstander,
Meldkamer FLE is coördinerend belangenbehartiger.
Meldkamer. Levert de
Heeft veel water in
Waterfunctionaris en de
gebied, wil dit smart
voorzitter van de TOO en een organiseren met
bestuurslid binnen het BBO.
strategische
betrokkenheid VR
Org. IBOW moet compact, op
Voorstander, monitort
maat, en faciliterend aan
aanpak nauwgezet,
deelnemers.
onafhankelijk qua stijl.
Heeft veel water in
gebied, incl. wadden, wil
dit smart organiseren
met strategische
betrokkenheid VR
Org. IBOW moet compact, op
Voorstander. Heeft veel
maat, en faciliterend aan
water in gebied, wil dit
deelnemers.
smart organiseren.

VR Noord Holland Noord BBO, TOO,
inzet
incidenten

Interne SH

IBOW professioneel
Invloed
georganiseerd op bovenregionaal
niveau, in nauw verband met het
Waddengebied. In balans met
andere thema's VR's

Sleutelfiguur: koesteren

VR Noord-en Oost
Gelderland

BBO, TOO,
inzet
incidenten

Interne SH

Sleutelfiguur: koesteren

VR IJsselland

BBO, TOO,
inzet
incidenten

Interne SH

IBOW professioneel
Invloed
georganiseerd op bovenregionaal
niveau, in balans met andere
thema's VR's
IBOW professioneel
Invloed
georganiseerd op bovenregionaal
niveau, in balans met andere
thema's VR's

Sleutelfiguur: koesteren

Org. IBOW moet compact, op
maat, en faciliterend aan
deelnemers.

VR Utrecht

BBO, TOO,
inzet
incidenten

Interne SH

Invloed

Sleutelfiguur: koesteren

Org. IBOW moet compact, op
maat, en faciliterend aan
deelnemers.

VR Gooi en Vechtstreek

BBO, TOO,
inzet
incidenten

Interne SH

Invloed

Sleutelfiguur: koesteren

Org. IBOW moet compact, op
maat, en faciliterend aan
deelnemers.

VR Gelderland Midden
(VGGM)

BBO, TOO,
inzet
incidenten

Interne SH

Invloed

Sleutelfiguur: koesteren

Org. IBOW moet compact, op
maat, en faciliterend aan
deelnemers.

VR Amsterdam
Amstelland

n.v.t. Nog
geen lid
SAMIJ

Interface SH

IBOW professioneel
georganiseerd op bovenregionaal
niveau, in balans met andere
thema's VR's
IBOW professioneel
georganiseerd op bovenregionaal
niveau, in balans met andere
thema's VR's
IBOW professioneel
georganiseerd op bovenregionaal
niveau, in balans met andere
thema's VR's
Nog onvoldoende

n.v.t.

monitoren/ informeren

SAMIJ is in gesprek met deze
partij om verbinding te leggen

toegevoegde waarde, inbreng

Zowel in warme als in koude situatie
heeft VR grote invloed op
besluitvorming
crisisbeheersingsorganisatie

VR Zaanstreek Waterland, Fryslân, Flevoland
en Noord Holland Noord hebben een
relatief groot belang bij dit onderwerp,
i.v.m. hun grote watergebied. Zij kunnen
samen het verschil maken. Ze kunnen
ambassadeurschap, netwerk, draagvlak,
middelen en expertise inzetten

Zowel in warme als in koude situatie
heeft VR grote invloed op
besluitvorming
crisisbeheersingsorganisatie. VR
Fryslân is coördinerende VR voor
Waddengebied.

VR Zaanstreek Waterland, Fryslân, Flevoland
en Noord Holland Noord hebben een
relatief groot belang bij dit onderwerp,
i.v.m. hun grote watergebied. Zij kunnen
samen het verschil maken. Ze kunnen
ambassadeurschap, netwerk, draagvlak,
middelen en expertise inzetten
VR Zaanstreek Waterland, Fryslân, Flevoland
en Noord Holland Noord hebben een
relatief groot belang bij dit onderwerp,
i.v.m. hun grote watergebied. Zij kunnen
samen het verschil maken. Ze kunnen
ambassadeurschap, netwerk, draagvlak,
middelen en expertise inzetten
VR Zaanstreek Waterland, Fryslân, Flevoland
en Noord Holland Noord hebben een
relatief groot belang bij dit onderwerp,
i.v.m. hun grote watergebied. Zij kunnen
samen het verschil maken. Ze kunnen
ambassadeurschap, netwerk, draagvlak,
middelen en expertise inzetten

Zowel in warme als in koude situatie
heeft VR grote invloed op
besluitvorming
crisisbeheersingsorganisatie. VR
Flevoland in coördinerende VR.

Zowel in warme als in koude situatie
heeft VR grote invloed op
besluitvorming
crisisbeheersingsorganisatie

Zowel in warme als in koude situatie
heeft VR grote invloed op
besluitvorming
crisisbeheersingsorganisatie
Onafhankelijk en
Zowel in warme als in koude situatie
neutrale houding. Heeft heeft VR grote invloed op
veel water in gebied, wil besluitvorming
dit smart organiseren. Zal crisisbeheersingsorganisatie
geen oefeningen
organiseren.
Neutrale houding. Wil dit Zowel in warme als in koude situatie
smart organiseren, zodat heeft VR grote invloed op
bovenregionale aanpak besluitvorming
goed geborgd is.
crisisbeheersingsorganisatie
Voorstander. Heeft veel Zowel in warme als in koude situatie
water in gebied, wil dit heeft VR grote invloed op
smart organiseren.
besluitvorming
crisisbeheersingsorganisatie
Neutrale houding. Wil dit Zowel in warme als in koude situatie
smart organiseren, zodat heeft VR grote invloed op
bovenregionale aanpak besluitvorming
goed geborgd is.
crisisbeheersingsorganisatie
Onafhankelijke stijl. Nog Ja
geen deelnemer

Ze kunnen ambassadeurschap, netwerk,
draagvlak, middelen en expertise inzetten

Gebied ligt in de IJsseldelta. Wonen aan het
water, waterrecreatie en transport via het
water zijn in het kader van fysieke veiligheid
relevant. Ze kunnen ambassadeurschap,
netwerk, draagvlak, middelen en expertise
inzetten
Ze kunnen ambassadeurschap, netwerk,
draagvlak, middelen en expertise inzetten

Ze kunnen ambassadeurschap, netwerk,
draagvlak, middelen en expertise inzetten

Ze kunnen ambassadeurschap, netwerk,
draagvlak, middelen en expertise inzetten

Ze kunnen ambassadeurschap, netwerk,
draagvlak, middelen en expertise inzetten
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Intern Extern Belang stakeholder
Stakeholders-tabel Primair
Secundair Interface SH
SAMIJ
Burgemeesters

Gemeenten/
bevolkingszorg

Brandweer

GHOR

Landelijke Eenheid
Politie (V&J)

Indirect via Interne SH
VR's
vertegenwo
ording in
OW en BBO.
Inzet
incidenten
Indirect via Interne SH
VR's
vertegenwo
ording in
OW en BBO.
Inzet
incidenten
Indirect via Interne SH
VR's
vertegenwo
ording in
OW en BBO.
Inzet
incidenten
Interface SH

Invloed Insteek SAMIJ relatie Standpunt

Hij of zij hebben bij incident op
hun grondgebied een leidende
rol conform wet op de
veiligheidsregio's
IBOW professioneel
Invloed
georganiseerd op bovenregionaal
niveau met goede inbedding
bevolkingszorg

Relatie tot thema

Toegang tot beleid,
beslissing nemers?

toegevoegde waarde, inbreng

Sleutelfiguur: koesteren

SAMIJ moet processen
bevolkingszorg goed borgen
binnen IBOW en bestuurders
op de hoogte houden.

IBOW professioneel
Invloed
georganiseerd op bovenregionaal
niveau met goede inbedding
brandweerzorg

Sleutelfiguur: koesteren

SAMIJ moet processen
Neutrale houding.
brandweer goed borgen binnen Waterscenario's krijgen
IBOW
een steeds betere positie
in de organisatie.

IBOW professioneel
Invloed
georganiseerd op bovenregionaal
niveau met goede geneeskundige
zorg

Sleutelfiguur: koesteren

SAMIJ moet processen GHOR
goed borgen binnen IBOW

Neutrale houding. Is niet In warme situatie adviseert men AC
Ze kunnen ambassadeurschap, netwerk,
altijd even goed
geneeskundige zorg. Ook heeft men draagvlak, middelen en expertise inzetten
betrokken.
toegang tot beslissingen omtrent inzet
van mensen en middelen.

Uniforme werkwijze bij IBOW. De Neutraal Beïnvloeder: tevreden
Dienst Waterpolitie is
houden
ondergebracht bij de landelijke
eenheid dienst Infrastructuur.
Deze heeft de
verantwoordelijkheid voor de
opsporing, toezicht en
handhaving op de
hoofdtransportassen,
hoofdvaarwegen en de grote
wateroppervlakten in Nederland.

Een landelijk uniforme
werkwijze bij IBOW is
wenselijk.

Neutrale houding. Door
de reorganisatie heeft
SAMIJ laatste periode
nog weinig aandacht
gehad.

LEP bepaalt landelijke werkwijze. Dit
bepaalt tevens werkwijze SAMIJ.

Ze kunnen ambassadeurschap, netwerk,
draagvlak, middelen en expertise inzetten

Waterpolitie moet goed
geborgd zijn in de aanpak bij
IBOW.

Neutrale houding. Door
de reorganisatie heeft
SAMIJ laatste periode
nog weinig aandacht
gehad.

LEP bepaalt landelijke werkwijze. Dit
bepaalt tevens werkwijze SAMIJ.

Ze kunnen ambassadeurschap, netwerk,
middelen en expertise inzetten

Een landelijk uniforme
werkwijze bij IBOW is
wenselijk.
Om tijdens IBOW goed te
kunnen worden ingezet, is het
belangrijk dat een uniforme
werkwijze goed
geïmplementeerd is bij de
regionale meldkamers

Neutrale houding.

LMS bepaalt landelijke werkwijze. Dit Ambassadeurschap, eenduidige meldkamer
bepaalt tevens werkwijze SAMIJ.
classificatie codes voor wat betreft IBWO.

Positieve houding. Men
werkt mee aan een
goede implementatie
van draaiboeken t.a.v.
IBOW

LMS bepaalt landelijke werkwijze. Dit Ze kunnen ambassadeurschap, netwerk,
bepaalt tevens werkwijze SAMIJ.
draagvlak, middelen en expertise inzetten

Regionale Eenheid Politie OW, inzet
((V&J))
incidenten

Interne SH

Uniforme werkwijze bij IBOW. De Invloed
Dienst Waterpolitie is
verantwoordelijk voor de
opsporing, toezicht en
handhaving op de
hoofdtransportassen,
hoofdvaarwegen en de grote
wateroppervlakten in Nederland.

Sleutelfiguur: koesteren

Landelijke Meldkamer
Samenwerking (V&J)

Interne SH

Regionale meldkamers
(V&J)

Inzet
Interne SH
incidenten
(niet in OW
of BBO
SAMIJ) via
VR's
vertegenwo
ordigd, of
via
specialisten
bijeenkomst
en

Uniforme werkwijze bij IBOW.
Neutraal Beïnvloeder: tevreden
Goede inbedding meldkamers bij
houden
bovenregionale IBOW
Uniforme werkwijze bij IBOW.
Invloed Sleutelfiguur: koesteren
Goede inbedding meldkamer bij
bovenregionale IBOW

Neutrale houding. Is niet In koude- en warme situatie adviseert Ze kunnen ambassadeurschap, netwerk,
altijd even goed
de AOV-er/gem.secr. de
draagvlak, middelen en expertise inzetten
betrokken.
burgemeester. Daarbij hebben ze
en zijn adviserend aan bestuurders.
invloed op bijstandsaanvragen.

In warme situatie adviseert men AC
brandweer. Ook heeft men toegang
tot beslissingen omtrent mensen en
middelen.

Ze kunnen ambassadeurschap, netwerk,
draagvlak, middelen en expertise inzetten
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Intern Extern Belang stakeholder
Stakeholders-tabel Primair
Secundair Interface SH
SAMIJ

Invloed Insteek SAMIJ relatie Standpunt

Relatie tot thema

Toegang tot beleid,
beslissingnemers?

toegevoegde waarde, inbreng

Voorstander en
belangenbehartiger.

RWS is uitvoeringsorganisatie van
I&W, en staat in contact met minister
en staatssecretaris. De HID RWS kan
als rijksheer deelnemen aan (R/G)BT
tijdens incidenten. Deze is in zijn
beheerbebied als bevoegde autoriteit
verantwoordelijk voor het nautisch
beheer en infrastructureel beheer van
scheepvaartwegen en het
waterbeheer
Verkeerposten (en hieraan
gerelateerde informatiepunten van
RWS) zijn onderdeel RWS, ze zijn
faciliterend in de koude en warme
situatie. Ze hebben weinig toegang tot
beleid en beslissing nemers.

Expert nautisch beheer en infrastructureel
beheer van scheepvaartwegen en het
waterbeheer, waterveiligheid, informatie
over het watersysteem, landelijk netwerk,
draagvlak, ambassadeurschap

Stakeholders

Partners op water - SAMIJ

RWS Midden Nederland
(I&W)

BBO, TOO, Interne SH
inzet
incidenten

Goede aansluiting bij
(boven)regionale incidenten op
het water als beheerder
Rijkswater.

invloed

Sleutelfiguur: koesteren

RWS vindt het belangrijk dat
IBOW goed en landelijk
uniform is geregeld.

Interne SH
Inzet
Verkeersposten en
informatievoorzieningen incidenten
(niet in TOO
(RWS, I&W)
of BBO
SAMIJ) via
RWS
vertegenwo
ordigd

Wil via SAMIJ goede borging rol
verkeersposten en andere
informatie tijdens IBOW.
Uniformiteit werkwijze is
belangrijk.

invloed

Belanghebber: informeren

Neutraal
SAMIJ is belangrijk omdat
draaiboeken t.a.v. IBOW bij
verkeersposten en
gerelateerde informatiepunten
van RWS bekend worden
gemaakt en getraind.

HID (Rijksheer)

Als waterbeheerder heeft hij rol
binnen de multidisciplinaire
crisisbeheersingsorganisatie zoals
het (R/G)BT
invloed
Uniforme werkwijze bij IBOW.
Goede inbedding SAR procedure

Sleutelfiguur: koesteren

Een goede landelijk uniforme
organisatie van IBOW stelt
Kustwacht in staat goed aan te
sluiten zodra nodig.
SAMIJ is belangrijk omdat
draaiboeken t.a.v. IBOW bij
verkeersposten bekend
worden gemaakt en getraind.

Voorstander

Direct toegang tot politiek, top
ministerie Defensie

SAR expertise, landelijk netwerk, kennis van
prioriteiten in Den Haag, draagvlak,
ambassadeurschap

Neutraal

Verkeerposten zijn onderdeel
Kustwacht/Defensie, ze zijn
faciliterend in de warme situatie. Ze
hebben weinig toegang tot beleid en
beslissing nemers.

In warme situatie hebben ze rond melding
alarmering een belangrijke rol. Voor
informatie-uitwisseling zijn ze belangrijk.

Voorstander

KNRM is zelfstandige
vrijwilligersorganisatie die qua
aansturing is ondergebracht bij de
Kustwacht. Indirecte toegang tot
beleid en beslissingnemers
Overkoepelende organisatie van 116
vrijwillige reddingsbrigades.
Nationale Reddingsvloot is hier ook
ondergebracht via overeenkomst
Ministerie V&J.

Expertise redden van mensen, landelijk
netwerk, draagvlak, ambassadeurschap

Kustwacht (Def)

BBO, TOO, Interne SH
inzet
incidenten

Interne SH
Kustwachtcentrum (Def) Inzet
incidenten
(niet in TOO
of BBO
SAMIJ) via
Kustwacht
vertegenwo
ordigd

Wil via SAMIJ goede borging rol
verkeersposten tijdens IBOW.
Uniformiteit werkwijze is
belangrijk.

invloed

Belanghebber: informeren

KNRM

TOO, inzet Interne SH
incidenten

Uniforme werkwijze bij IBOW.
Goede inbedding KNRM bij
bovenregionale IBOW

Neutraal Sleutelfiguur: koesteren

Een goede uniforme
organisatie van IBOW stelt
KNRM in staat goed aan te
sluiten zodra nodig.

Reddingsbrigade
Nederland

TOO, inzet Interne SH
incidenten

Uniforme werkwijze bij IBOW.
Goede inbedding KNRM bij
bovenregionale IBOW

Neutraal Sleutelfiguur: koesteren

Voorstander
Een goede uniforme
organisatie van IBOW stelt RBN
in staat goed aan te sluiten
zodra nodig.

In warme situatie hebben ze rond melding
alarmering een belangrijke rol. Voor
informatie-uitwisseling zijn ze ook in de
koude fase belangrijk.

Expertise redden van mensen, landelijk
netwerk, draagvlak, ambassadeurschap
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Intern Extern Belang stakeholder
Stakeholders-tabel Primair
Secundair Interface SH
SAMIJ
WS Zuiderzeeland

Invloed Insteek SAMIJ relatie Standpunt

Relatie tot thema

Toegang tot beleid,
beslissingnemers?

toegevoegde waarde, inbreng

BBO, TOO, Interne SH
inzet
incidenten

Wenst nauwe aansluiting bij
Neutraal Belanghebber: informeren
'water' netwerk en soms bij IBOW

De SAMIJ vertegenwoordigt
Voorstander, gericht op
belangrijk netwerk m.b.t. water netwerk
gerelateerde crises waarbij
men aangehaakt wil zijn.

In warme situatie heeft Dijkgraaf
Expertise waterveiligheid, netwerk,
beslissende positie in Beleidsteams. ambassadeurschap
Bij water gerelateerde crises (met
name binnendijks) hebben
waterbeheerders direct toegang tot
beleid. In het kader van de
Omgevingswet en Gebiedsagenda
2050 heeft men ook directe invloed op
beleid en neemt men beslissingen.

WS Amstel Gooi en Vecht BBO & TOO Interne SH
indirect
vertegenwo
ordigd,
inzet
incidenten

Wenst nauwe aansluiting bij
Neutraal Belanghebber: informeren
'water' netwerk en soms bij IBOW

De SAMIJ vertegenwoordigt
Voorstander, gericht op
belangrijk netwerk m.b.t. water netwerk
gerelateerde crises waarbij
men aangehaakt wil zijn.

In warme situatie heeft Dijkgraaf
Expertise waterveiligheid, netwerk,
beslissende positie in Beleidsteams. ambassadeurschap
Bij water gerelateerde crises (met
name binnendijks) hebben
waterbeheerders direct toegang tot
beleid. In het kader van de
Omgevingswet en Gebiedsagenda
2050 heeft men ook directe invloed op
beleid en neemt men beslissingen.

WS Drents Overijsselse
Delta

BBO & TOO Interne SH
indirect
vertegenwo
ordigd,
inzet
incidenten

Wenst nauwe aansluiting bij
Neutraal Belanghebber: informeren
'water' netwerk en soms bij IBOW

De SAMIJ vertegenwoordigt
Voorstander, gericht op
belangrijk netwerk m.b.t. water netwerk
gerelateerde crises waarbij
men aangehaakt wil zijn.

In warme situatie heeft Dijkgraaf
Expertise waterveiligheid, netwerk,
beslissende positie in Beleidsteams. ambassadeurschap
Bij water gerelateerde crises (met
name binnendijks) hebben
waterbeheerders direct toegang tot
beleid. In het kader van de
Omgevingswet en Gebiedsagenda
2050 heeft men ook directe invloed op
beleid en neemt men beslissingen.

WS Fryslân

BBO & TOO Interne SH
indirect
vertegenwo
ordigd,
inzet
incidenten

Wenst nauwe aansluiting bij
Neutraal Belanghebber: informeren
'water' netwerk en soms bij IBOW

De SAMIJ vertegenwoordigt
Voorstander, gericht op
belangrijk netwerk m.b.t. water netwerk
gerelateerde crises waarbij
men aangehaakt wil zijn.

In warme situatie heeft Dijkgraaf
Expertise waterveiligheid, netwerk,
beslissende positie in Beleidsteams. ambassadeurschap
Bij water gerelateerde crises (met
name binnendijks) hebben
waterbeheerders direct toegang tot
beleid. In het kader van de
Omgevingswet en Gebiedsagenda
2050 heeft men ook directe invloed op
beleid en neemt men beslissingen.

WS Vallei en Veluwe

BBO & TOO Interne SH
indirect
vertegenwo
ordigd,
inzet
incidenten

Wenst nauwe aansluiting bij
Neutraal Belanghebber: informeren
'water' netwerk en soms bij IBOW

De SAMIJ vertegenwoordigt
Voorstander, gericht op
belangrijk netwerk m.b.t. water netwerk
gerelateerde crises waarbij
men aangehaakt wil zijn.

In warme situatie heeft Dijkgraaf
Expertise waterveiligheid, netwerk,
beslissende positie in Beleidsteams. ambassadeurschap
Bij water gerelateerde crises (met
name binnendijks) hebben
waterbeheerders direct toegang tot
beleid. In het kader van de
Omgevingswet en Gebiedsagenda
2050 heeft men ook directe invloed op
beleid en neemt men beslissingen.

WS Holland
Noorderkwartier

BBO & TOO Interne SH
indirect
vertegenwo
ordigd,
inzet
incidenten

Wenst nauwe aansluiting bij
Neutraal Belanghebber: informeren
'water' netwerk en soms bij IBOW

De SAMIJ vertegenwoordigt
Voorstander, gericht op
belangrijk netwerk m.b.t. water netwerk
gerelateerde crises waarbij
men aangehaakt wil zijn.

In warme situatie heeft Dijkgraaf
Expertise waterveiligheid, netwerk,
beslissende positie in Beleidsteams. ambassadeurschap
Bij water gerelateerde crises (met
name binnendijks) hebben
waterbeheerders direct toegang tot
beleid. In het kader van de
Omgevingswet en Gebiedsagenda
2050 heeft men ook directe invloed op
beleid en neemt men beslissingen.

Dijkgraaf

Als waterbeheerder heeft hij rol
binnen de multidisciplinaire
crisisbeheersingsorganisatie zoals
het (R/G)BT
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Intern Extern Belang stakeholder
Stakeholders-tabel Primair
Secundair Interface SH
SAMIJ

Invloed Insteek SAMIJ relatie Standpunt

Relatie tot thema

Toegang tot beleid,
beslissingnemers?

toegevoegde waarde, inbreng

Gemeenten/ beheer
gemeentelijke water

Neutraal Belanghebber: informeren

In het kader van preventie,
proactie en preparatie rond
IBOW kan de SAMIJ goed
ondersteunen.

Neutraal, nog zoekend
naar positie

Als beheerder gemeentelijk water
heeft men direct toegang tot beleid
en beslissingsnemers bij IBOW en
m.b.t. omgevingswet

Expertise beheer gemeentelijk water,
bevolkingszorg, omgevingswet.
Ambassadeurschap

Wenst bekendheid met IBOW en Neutraal Belanghebber: informeren
ihkv preventie kennis toepassen
bij uitwerken Agenda
IJsselmeergebied 2050 als
beheerder provinciale wateren
CdK kan aanwijzingen geven in de
warme fase op verzoek van
minister of op eigen initiatief.
Inzicht in IBOW en
bovenregionale samenwerking is
van belang om deze rol goed in te
vullen.
Havenbedrijven dragen zorg voor weinig
Belanghebber: informeren
een veilige afwikkeling van de
invloed
scheepvaart in het beheergebied.
Bij incidenten op het water
moeten ze goed aangesloten zijn
in de
crisisbeheersingsorganisatie.

In het kader van preventie,
proactie en preparatie rond
IBOW kan de SAMIJ goed
ondersteunen.

Neutraal, nog zoekend
naar positie

Als beheerder provinciale water heeft Expertise beheer provinciaal water, Agenda
men direct toegang tot beleid en
IJsselmeer gebied 2050. Ambassadeurschap
beslissingsnemers bij IBOW en m.b.t.
Agenda IJsselmeergebied 2050

Provincies/ beheer
provinciaal water

Indirect via Interne SH
VR's
vertegenwo
ording din
TOO en
BBO. Inzet
incidenten
Inzet
Interne SH
incidenten
(niet in TOO
of BBO
SAMIJ)

Commissaris van de
Koning

Havenbedrijf Lelystad

Interface SH

Particuliere redders

Interface SH

Bergers

Interface SH

Eigenaar en kapitein
schip

Interface SH

Bekendheid met IBOW en het
daarin kunnen verzorgen van
bevolkingszorg. Ihkv preventie
kennis toepassen bij inzet
omgevingswet als beheerder
gemeentelijke wateren

SAMIJ kan de verbinding tussen Neutraal
het havenbedrijf en de
hulpverlening organiseren. Dit
is belangrijk bij incidenten in
de haven.

Een positie hebben binnen IBOW,
zodat ze hun diensten kunnen
aanbieden.
Een positie hebben binnen IBOW,
zodat ze hun diensten kunnen
aanbieden.

weinig
invloed

Toeschouwers: monitoren

Neutraal

weinig
invloed

Toeschouwers: monitoren

Neutraal

Goede samenwerking borgen
tijdens IBOW door te weten hoe
e.e.a. in zijn werk gaat

weinig
invloed

Toeschouwers: monitoren

Neutraal

Een havenbedrijf kan zowel
privaatrechtelijke als
publiekrechtelijke bevoegdheden
hebben, en kan qua
rechtspersoonlijkheid verschillen (bv
als NV of gemeentelijke dienst). Dit
bepaalt toegang tot beleid of
beslissing nemers.
Deze worden primair ingezet door
schippers en secundair door overheid.

Expertise vlotte, veilige, schone en
beveiligde afwikkeling transport over het
water.

Expertise redden van mensen

Overheid kan met
Expertise bergen van schepen
bergingsmaatschappijen
waakvlamovereenkomsten afsluiten.
Uitvoering van taken wordt dan onder
verantwoordelijkheid van overheid
uitgevoerd.
Nee
Kennis van en vaardigheden op eigen schip
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Stakeholders-tabel
SAMIJ
Stakeholders
Samenwerkingsverbanden
Operationele werkgroep
SAMIJ

Primair Intern Extern Belang stakeholder
Secundair Interface SH

Invloed Insteek SAMIJ
relatie

Standpunt

Relatie tot
thema

Toegang tot beleid,
beslissing nemers?

toegevoegde waarde, inbreng

Sleutelfiguur: koesteren Via de SAMIJ streven naar
passende inzet bij
incidentbestrijden op het
water, inclusief
risicobeheersing. Zie visie
SAMIJ 2018-2022.
Sleutelfiguur: koesteren Via de SAMIJ streven naar
passende inzet bij
incidentbestrijden op het
water, inclusief
risicobeheersing. Zie visie
SAMIJ 2018-2022.
Sleutelfiguur: koesteren. Via de SAMIJ streven naar
Is aanjager van hele
passende inzet bij
SAMIJ-netwerk
incidentbestrijden op het
water, inclusief
risicobeheersing. Zie visie
SAMIJ 2018-2022.

Voorstander,
gericht
operationele
inzet

Elke deelnemer heeft vanuit zijn/haar Kennis, ervaring, eigenaarsschap, synergie,
eigen netwerk toegang tot beleid en netwerk, capaciteit delen,
beslissingnemers
ambassadeurschap

Voorstander,
gericht op
bestuurlijke
inzet

Bestuurders zijn zelf beslissingnemers Synergie, netwerk, ambassadeurschap
en hebben ook toegang tot beleid en
andere beslissingnemers.

Trekker,
voorstander

Waterfunctionaris is spin in het web.
Kan altijd beslissingnemers
benaderen en betrekken.

Kennis van de SAMIJ en het netwerk.
Ambassadeurschap

Invloed

Sleutelfiguur of
Geinteresseerde:
vertroetelen of
informeren? Samen
optrekken. Zoveel
mogelijk samen doen.

SAMIJ organiseert IBOW goed.
SAMIJ is complexer dan CRW
samenwerking ivm groter
aantal partijen.

Voorstander

Twee van de drie veiligheidsregio's
van de CRW zitten ook in de SAMIJ.
Stappen die binnen de CRW worden
gezet hebben mogelijk impact op
SAMIJ, aangezien er toegang tot
beleid en beslissingnemers is.

Synergie, netwerk, capaciteit delen,
ambassadeurschap

Invloed

Sleutelfiguur of
Geinteresseerde:
vertroetelen of
informeren? Samen
optrekken. Duidelijke
uniforme lijnen
uitzetten

SAMIJ pakt IBOW goed op. Op
sommige punten een goed
voorbeeld.

Voorstanders

Het netwerk van de
Synergie, netwerk, capaciteit delen,
waterfunctionarissen is vergelijkbaar, expertise delen, best practises in beeld
en ontwikkelingen in het ene gebied brengen en gebruiken, ambassadeurschap
kunnen impact krijgen op het andere
gebied. Waterfunctionarissen hebben
toegang tot beleid en
beslissingnemers.

Invloed

Sleutelfiguur of
Geinteresseerde:
vertroetelen of
informeren? Samen
optrekken. Duidelijke
uniforme lijnen
uitzetten

SAMIJ vertegenwoordigt een
Voorstanders
belangrijk watergebied in
Nederland, en onderhoudt het
netwerk goed.

Dit is een vrij breed georienteerd
Actuele ontwikkelingen delen,
overleg. Onwikkelingen over en weer samenwerking, draagvlak en informatiehebben wel invloed. Deelnemers aan uitwisseling
dit overleg hebben toegang tot beleid
en beslissingnemers.

Invloed

Toeschouwers:
monitoren

SAMIJ vertegenwoordigt een
Voorstanders
belangrijk watergebied in
Nederland, en onderhoudt het
netwerk goed.

Zij hebben direct toegang tot beleid
Actuele ontwikkelingen delen,
en beslissingnemers, bv op gebied van samenwerking, draagvlak en informatierandvoorwaardelijke
uitwisseling
rampbestrijdingsprocessen, OTO en
risicobeheersing

Uitgebreid SAMIJ netwerk
Interne SH

IBP IJ, OTO beleid en
Invloed
risicobeheersing actueel houden.
IBOW operationeel en uniform
houden in Ijsselmeergebied.

Bestuurlijk
begeleidingsorgaan SAMIJ

Interne SH

Bestuurlijke richting geven aan
IBOW en bestuurlijke kennis op
niveau houden in
Ijsselmeergebied.

Invloed

Waterfunctionaris SAMIJ

Interne SH

Invloed

Samenwerking CRW/SAMIJ

Externe SH

Landelijk overleg
Veiligheid op het water

Externe SH

Ketenoverleg Veiligheid
Binnenwateren

Externe SH

Veiligheidsberaad (vz
veiligheidsregio's)

Externe SH

De waterfunctionaris heeft als
enige de opdracht de
samenwerking binnen de SAMIJ
aan te jagen en vorm te geven.
Met behulp van de
netwerkorganisatie probeert hij
de taken van de SAMIJ zo goed
mogelijk in te vullen en te
borgen.
Dit overleg is erop gericht zaken
samen op te pakken zoals
elearning en trainingen. Ook een
App is samen ontwikkelt. Belang
is door samen te werken meer uit
de werkzaamheden te halen.
Twee van de drie
veiligheidsregio's van de CRW
zitten ook in de SAMIJ. Een
compacte organisatie heeft
prioriteit.
Dit Landelijk overleg
waterfunctionarissen is ervoor
best practises te delen en samen
uniforme werkwijzen te
versterken. VR Zaanstreek
Waterland, Fryslân, Flevoland en
Noord Holland Noord hebben een
relatief groot belang bij dit
onderwerp, i.v.m. hun
betrokkenheid bij meerdere SRWsystemen.
Het overleg richt zich op de hele
veiligheidsketen en vooral op
landelijk beleid en afspraken.
Deelnemers: havenbedrijven,
Reddingsbrigade, RWS, ILT,
Centraal Bureau voor de Binnenen Rijnvaart (CBRB), Binnenvaart
Logistiek Nederland (BLN),
veiligheidsregio’s, het Ministerie
van Infrastructuur en Milieu,
Deltalinqs en het IFV
Strategische en integrale
veiligheidsvraagstukken en
ontwikkelingen. Landelijk
bestuurlijke standpunten namens
veiligheidsregio's
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Stakeholders-tabel
SAMIJ

Primair Intern Extern Belang stakeholder
Secundair Interface SH

Invloed Insteek SAMIJ
relatie

Standpunt

Invloed

Toeschouwers:
monitoren

SAMIJ vertegenwoordigt een
Voorstanders
belangrijk watergebied in
Nederland, en onderhoudt het
netwerk goed.

Geinteresseerde:
informeren

SAMIJ vertegenwoordigt een
Voorstanders
belangrijk watergebied in
Nederland, en onderhoudt het
netwerk goed.

Toeschouwers:
monitoren

Bekendheid SAMIJ mag groter. Voorstander
Samij is nuttig.

Geinteresseerde:
informeren

Raad van Directeuren RDVR

Externe SH

Als management raad voor
veiligheidsregio's geven zij op
landelijk niveau richting aan de
leiding van veiligheidsregio's

Hoofden crisisbeheersing

Externe SH

Platform IJsselmeergebied

Externe SH

Hoofden werken samen aan
Invloed
uniforme standpunten waarbij
bovenregionale en landelijke
ontwikkelingen met name
prioriteit hebben
De uitvoerings-, kennis- en
Neutraal
innovatieagenda van de Agenda
IJsselmeergebied 2050 gaat over
concrete maatregelen,
kennisvragen en
investeringsbeslissingen. Belang
is gericht op veiligheid en
incidentbestrijding in het
Ijsselmeergebied.
De voormalige Zuiderzeeplaatsen Neutraal
willen de historie van de visserij
en cultuur van IJsselmeergebied
blijvend onder de aandacht
brengen.

Vereeniging
Zuiderzeegemeenten

Nederlands Genootschap
Burgemeesters

BBO, inzet Interne SH
incidenten

Externe SH

Realisatie goede kennis en
ervaring van burgemeesters op
gebied van IBOW.

Neutraal Toeschouwers:
monitoren

Beleid kennis cijfers
IFV (V&J)

Interface SH

ILT (I&W)

Interface SH

Het Instituut Fysieke Veiligheid Invloed Informeren
(IFV) is een Zelfstandig
Bestuursorgaan en ondersteunt
veiligheidsregio's bij het
versterken van de brandweerzorg
en de aanpak op het terrein van
de rampenbestrijding en
crisisbeheersing.
De Inspectie Leefomgeving en
Neutraal Informeren
Transport (ILT) is de
toezichthouder van het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat:
Werkt aan veiligheid, zekerheid
en vertrouwen in transport,
infrastructuur, milieu en wonen

Relatie tot
thema

Toegang tot beleid,
beslissing nemers?

toegevoegde waarde, inbreng

Zij hebben direct toegang tot beleid
en beslissingnemers, bv op gebied van
randvoorwaardelijke
rampbestrijdingsprocessen, OTO en
risicobeheersing
Zij hebben direct toegang tot beleid
en beslissingnemers, bv op gebied van
randvoorwaardelijke
rampbestrijdingsprocessen, OTO en
risicobeheersing
Zij hebben direct toegang tot beleid
en beslissingnemers tav
Gebiedsagenda IJsselmeer gebied
2050

Actuele ontwikkelingen delen,
samenwerking, draagvlak en informatieuitwisseling

De SAMIJ vertegenwoordigt
Voorstander,
belangrijk netwerk m.b.t. water gericht op
gerelateerde crises waarbij
netwerk
men aangehaakt wil zijn.

Vereeniging richt zich minder op
crisisbeheersing, meer op waternetwerk

Kennis van historie en cultuur
IJsselmeergebied

Bekendheid SAMIJ mag groter. Voorstander
Samij is nuttig.

Ja, via burgemeester en gemeenten

Netwerk, kennis delen, ervaring delen

Actuele ontwikkelingen delen,
samenwerking, draagvlak en informatieuitwisseling

Netwerk, actuele ontwikkelingen delen,
samenwerking, draagvlak en informatieuitwisseling

Coördinatie en voorbereiding
IBOW blijft primair taak van
veiligheidsregio's

Organisator van Ja, landelijk beleid
Ketenoverleg
Veiligheid op
het water

Netwerk, kennis en ervaring delen, beleid
opstellen, werken aan uniforme afspraken

De SAMIJ vertegenwoordigt
belangrijk netwerk m.b.t.
incidentbestrijding op het
water.

Belang bij
Bepalende factor in het in beweging
veiligheid op
brengen/verplaatsen van schepen.
het water en
incidentbestrijd
ing

Netwerk, kennis en ervaring delen, beleid
opstellen, werken aan uniforme afspraken
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Stakeholders-tabel
SAMIJ

Primair Intern Extern Belang stakeholder
Secundair Interface SH

Invloed Insteek SAMIJ
relatie

Standpunt

Relatie tot
thema

Toegang tot beleid,
beslissing nemers?

toegevoegde waarde, inbreng

CBRB (I&W)

Interface SH

Leden CBRB zijn
Neutraal Informeren
vertegenwoordigd in
deelsectoren van de binnenvaart
(vervoerder en
vervoersorganisator).
Incidentbestrijding op het water
is belangrijk. Doel: versterking
van de positie van de aangesloten
binnenvaartondernemingen en
van de binnenvaart.

De SAMIJ vertegenwoordigt
belangrijk netwerk m.b.t.
incidentbestrijding op het
water.

Belang bij
Indirect
veiligheid op
het water en
incidentbestrijd
ing

Kennis van de binnenvaart en
veiligheidsthema's

Platform Zero Incidents van
BLN Koninklijke
Schuttevaer

Externe SH

Goede samenwerking borgen
tijdens IBOW door te weten hoe
e.e.a. in zijn werk gaat. PZI deelt
informatie over hoe
hulpverlening beste kan
handelen bij binnenvaart.

PZI wil door middel van
informatie, kennis delen,
trainingen, duurzame relaties
en verhogen risicobewustzijn
veiligheid binnenvaart
vergroten. SAMIJ is daarin
belangrijke sparringspartner.

Belangen
Indirect
behartigers
voor veiligheid
van binnenvaart

Kennis van de binnenvaart en
veiligheidsthema's

Deltalinqs, ondernemers

interface SH

Neutraal

Indirect

Kennis van haven- en industriële bedrijven
in de Mainport Rotterdam

Waterrecreatie Nederland

Externe SH

Goede samenwerking borgen
weinig
Toeschouwers:
tijdens IBOW door te weten hoe invloed monitoren
e.e.a. in zijn werk gaat
Verkeersveiligheid recreanten,
Neutraal Informeren
beroepsvaart op de Nederlandse
kust- en binnenwateren
verbeteren door voorlichting.

Groot netwerk is hierbij betrokken
Belangrijk netwerk, ambassadeurs, kennis,
zoals: HISWA vereniging,
communicatie en informatielijnen voor
Havenbedrijven Amsterdam en
preventie
Rotterdam, Stichting Sportvisserij
Nederland, UvW, Watersportverbond,
etc.

Gastvrije Randmeren

Externe SH

Samenwerkings
verband streeft
naar
verkeersveiligh
eid op het
water, dus ook
in het
Ijsselmeergebie
d.
Veiligheid op
het water is van
belang

Onderzoeksraad voor
Veiligheid

Interface SH

Maatschappij

Interface SH

Neutraal Informeren

Deze is gericht op ruimtelijk
beheer en onderhoud ten
behoeve bereikbaarheid en
optimalisering van recreatieve
locaties en voorzieningen op en
aan het water. Veiligheid is
daarbij belangrijk thema.
Beoogt veiligheid (ook) op het
water.

Neutraal Informeren

Invloed

Beinvloeder: Tevreden
houden

Veiligheid op het water en aan
het water.

Geen
invloed

Monitoren
(toeschouwer)

Bij verschuiving van orientatie
SAMIJ van incidentbestrijding
naar preventie en voorlichting
kan WN rol spelen voor SAMIJ.
SAMIJ kan misschien bij dit
samenwerkingverband
aanhaken.

Bij verschuiving van orientatie
Indirect
SAMIJ van incidentbestrijding
naar preventie en voorlichting
kan WN rol spelen voor SAMIJ.
SAMIJ kan misschien bij dit
samenwerkingverband
aanhaken.
Oneffenheden moeten aan het Onderdeel van Indirect
licht komen en tot verbetering onderzoek
(lessons learnt) leiden, ook
binnen IBOW.
IBOW moet goed geregeld zijn. SAMIJ is relatief nvt
onbekend

Netwerk, communicatielijn voor preventie

Klokkenluider, kennis delen

Samenredzaamheid
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Stakeholders-tabel SAMIJ
Stakeholders decentrale overheid

Bestuur

Bestuur Decentrale overheid
Gemeenten (34) en veiligheidsregio's (9)
VR Zaanstreek Waterland
VR Fryslân
VR Flevoland
VR Noord Holland Noord
VR Noord-en Oost Gelderland
VR IJsselland
VR Utrecht
VR Gooi en Vechtstreek
VR Gelderland Midden (VGGM)
VR Amsterdam Amstelland
Burgemeesters
Waterschappen
WS Zuiderzeeland
WS Amstel Gooi en Vecht
WS Drents Overijsselse Delta
WS Fryslan
WS Vallei en Veluwe
WS Holland Noorderkwartier
Dijkgraven
Provincies
Flevoland (Coördinerend)
Fryslan
Noord-Holland
Utrecht
Gelderland
CdK's

Stakeholders Rijksoverheid
Bestuur Rijksoverheid
Ministerie V&J
Ministerie I&W
Ministerie Defensie
Ministerie LNV
Ministerie VWS
Ministerie EZ
OM
Rijksheren
HID
Vertegenwoordigers ministeries
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LOCC
RWS Midden Nederland (I&W)
WMCN
HID (Bestuur)
(Andere) rijksheren
VR Zaanstreek Waterland
VR Fryslân
VR Flevoland
VR Noord Holland Noord
VR Noord-en Oost Gelderland
VR IJsselland
VR Utrecht
VR Gooi en Vechtstreek
VR Gelderland Midden (VGGM)
VR Amsterdam Amstelland
Burgemeesters
Gemeente: bevolkingszorg, beheer
gemeentelijk water, omgevingswet
Brandweer VR
GHOR VR
Landelijke Eenheid Politie
Regionale Eenheid Politie
Landelijke Meldkamer Samenwerking
(V&J)
Regionale meldkamers
Verkeersposten
Kustwacht
Kustwachtcentrum (KWC)
KNRM
Reddingsbrigade Nederland
WS Zuiderzeeland
WS Amstel Gooi en Vecht
WS Drents Overijsselse Delta
WS Fryslân
WS Vallei en Veluwe
WS Holland Noorderkwartier
Dijkgraven (Bestuur)
Provincie: beheer provinciaal
water(staatswerk)/crisisbeheersing/r
isicobeheersing
Commissaris van de koning
Havenbedrijf Lelystad
Particuliere redders
Bergers
Eigenaar en kapitein schip
BLN (branche)
Deltalinqs, ondernemers
IFV (transportveiligheid, lcms etc.)
ILT
CBRB

Platform Zero Incidents

Deltalinqs, ondernemers
BLN Koninklijke Schuttevaer

Eigenaar en kapitein schip
BLN (branche)

Gastvrije Randmeren
Bergers

Platform IJsselmeergebied
Vereeniging Zuiderzeegemeenten

Ketenoverleg Veiligheid Binnenwateren

Landelijk overleg Veiligheid op het water

Samenwerking CRW/SAMIJ
Gelderse Commissie

Havenbedrijf Lelystad
Particuliere redders

Provincies
(Andere) ministeries

KNRM
Reddingsbrigade Nederland

WS Holland Noorderkwartier
Ministerie Defensie

WS Fryslân
WS Vallei en Veluwe

WS Zuiderzeeland
WS Amstel Gooi en Vecht
WS Drents Overijsselse Delta

GHOR
Ministerie I&W

Raad van Directeuren
Gemeenten

VR Amsterdam Amstelland
Veiligheidsberaad

VR Gooi en Vechtstreek
VR Gelderland Midden

VR IJsselland
VR Utrecht

VR Noord Holland Noord
VR Noord-en Oost Gelderland

VR Flevoland

VR Fryslân

Stakeholders SAMIJ (organisaties)
Ministerie V&J
VR Zaanstreek Waterland
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ILT
CBRB

Netwerk SAMIJ
LOCC
RWS Midden Nederland (I&W)
WMCN
HID (Bestuur)
(Andere) rijksheren
VR Zaanstreek Waterland
VR Fryslân
VR Flevoland
VR Noord Holland Noord
VR Noord-en Oost Gelderland
VR IJsselland
VR Utrecht
VR Gooi en Vechtstreek
VR Gelderland Midden (VGGM)
VR Amsterdam Amstelland
Burgemeesters
Gemeente: bevolkingszorg, beheer
gemeentelijk water, omgevingswet
Brandweer VR
GHOR VR
Landelijke Eenheid Politie
Regionale Eenheid Politie
Landelijke Meldkamer Samenwerking
(V&J)
Regionale meldkamers
Verkeersposten
Kustwacht
Kustwachtcentrum (KWC)
KNRM
Reddingsbrigade Nederland
WS Zuiderzeeland
WS Amstel Gooi en Vecht
WS Drents Overijsselse Delta
WS Fryslân
WS Vallei en Veluwe
WS Holland Noorderkwartier
Dijkgraven (Bestuur)
Provincie: beheer provinciaal
water(staatswerk)/crisisbeheersing/r
isicobeheersing
Commissaris van de koning
Havenbedrijf Lelystad
Particuliere redders
Bergers
Eigenaar en kapitein schip
BLN (branche)
Deltalinqs, ondernemers
IFV (transportveiligheid, lcms etc.)

Stakeholders SAMIJ (organisaties)
Bestuur

Gemeenten IJsselmeergebied (34)
WS Zuiderzeeland

WS Amstel Gooi en Vecht

WS Drents Overijsselse Delta
WS Fryslan

WS Vallei en Veluwe

WS Holland Noorderkwartier
PR Flevoland (Co ördinerend)
PR Fryslan
PR Noord-Holland
PR Utrecht

PR Gelderland

Ministerie V&J

Ministerie I&W
Ministerie LNV

Ministerie Defensie
Ministerie VWS
Ministerie EZ
OM

56

BIJLAGE 5 PLAN VAN AANPAK IMPLEMENTATIE KADERS
NETWERKORGANISATIE SAMIJ

Evaluatie Netwerkorganisatie

INHOUD
1.

INLEIDING ...................................................................................................................................2

2.

AFSPRAKEN BORGEN ...................................................................................................................3
2.1 AFSPRAKEN BBO - BESTUURDERS ...............................................................................................3
2.2 AFSPRAKEN TOO - DE GENERALISTEN.........................................................................................3
2.3 AFSPRAKEN EXPERTTEAMS - DE SPECIALISTEN ...........................................................................4

3.

START NIEUWE SETTING ..............................................................................................................5
3.1 START TACTISCH OVERLEGORGAAN EN EXPERTTEAMS ...............................................................5
3.2 PRIORITEITEN SCHERPSTELLEN...................................................................................................5
3.3 TOEPASSEN STAKEHOLDERSANALYSE .........................................................................................7
3.4 GEBRUIK MAKEN VAN ONTWIKKELINGEN ROND NETWERKEN ....................................................7
3.5 INFORMATIE-UITWISSELING VOORBEREIDINGSFASE ..................................................................7
3.6 MONITOREN PRESTATIES ...........................................................................................................8

4.

OVEREENKOMST SAMIJ ...............................................................................................................8

5.

PROCESSTAPPEN .........................................................................................................................9

BIJLAGE 1 TAKEN EN INSCHATTING CAPACITEIT EXPERTTEAMS .......................................................... 10

1

Evaluatie Netwerkorganisatie

1. INLEIDING
Voorliggende beknopte “Plan van aanpak implementatie kaders netwerkorganisatie SAMIJ” is
opgesteld nadat het rapport “Evaluatie netwerkorganisatie SAMIJ” klaar was. Uit het
evaluatierapport blijkt, dat de organisatiestructuur van de SAMIJ niet ingrijpend wordt gewijzigd. Wel
is het van belang de kaders van dat netwerk sterker te borgen om de effectiviteit van de
werkzaamheden te versterken. Ook is meer maatwerk vereist om iedereen op het passende niveau
te laten aanhaken bij deze samenwerking. Dit plan van aanpak beschrijft de benodigde afspraken om
te komen tot de verbeterde definiëring van netwerkorganisatie en de manier waarop een start kan
worden gemaakt binnen de aangescherpte werkwijze. Het beschrijft wie, wat, wanneer doet.
We gaan als SAMIJ dus gewoon door! Incidentbestrijding in het IJsselmeergebied en de bijbehorende
afspraken zijn hierbij leidend.
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2. AFSPRAKEN BORGEN
Hieronder worden de benodigde afspraken beschreven op de verschillende niveau’s.

2.1 AFSPRAKEN BBO - BESTUURDERS
Benodigde AFSPRAKEN om werkwijze BBO beter te definiëren:
1. Leden van het BBO worden portefeuillehouder Water bij de veiligheidsregio. Als indirecte
vertegenwoordiger brengen ze afspraken, plannen en ontwikkelingen onder de aandacht van
hun bestuurlijke collega’s. Hij/zij verzorgt de terugkoppeling in het Veiligheidsbestuur van de
VR. Daarnaast kunnen ze bestuurlijke knopen doorhakken, als dat nodig is.
2. Als voor de veiligheidsregio een portefeuillehouderschap niet haalbaar is binnen een
veiligheidsregio, door bijvoorbeeld een andere werkwijze, dan kan men de bestuurder als
ambassadeur c.q. vertegenwoordiger van de SAMIJ aanwijzen26.
3. Advies t.a.v. eigenschappen en vaardigheden leden van het BBO: Een BBO-lid c.q. bestuurder
is als portefeuillehouder/ambassadeur op de hoogte van het eigen gebied met daarbij
behorende risico’s op het water. Daarnaast is in deze rol affiniteit met water en
crisisbeheersing een pre.
4. De portefeuillehouders of ambassadeurs worden via twee adviestrajecten ondersteund,
namelijk: via de leden van de “OW nieuwe stijl”27, dat wil zeggen het Tactisch Overlegorgaan
en via adviseurs van de eigen veiligheidsregio/organisatie. In de praktijk kan deze advisering
neerkomen op één en dezelfde functionaris. Veiligheidsregio’s regelen zelf de advisering aan
het bestuur. Dit kan ook georganiseerd worden via zogenaamde blokregio’s. Het bestuur kan
met de eigen veiligheidsregio bepalen of dit wenselijk is. Veiligheidsregio’s organiseren dit,
indien wenselijk, vervolgens zelf.
5. De SAMIJ kiest ervoor alle BBO-stukken die leden van het BBO ontvangen, ook aan de
directeuren van veiligheidsregio’s en crisispartners te sturen. Deze sturen dit dan door aan
de hoofden van hun organisatie. De lijn van de SAMIJ is: Alles wat naar het BBO gaat, gaat
ook naar de aan de SAMIJ deelnemende organisaties toe.

2.2 AFSPRAKEN TOO - DE GENERALISTEN
Benodigde AFSPRAKEN om werkwijze TOO te definiëren:
1. De Operationele Werkgroep wordt het Tactisch Overlegorgaan.
2. Bepaalt moet worden wie deel uitmaakt van het TOO. Ideaal is, als het Tactische
Overlegorgaan in ieder geval de veiligheidsregio’s met ‘groot’ water in hun gebied omvat.
Dat zijn Fryslân, Noord-Holland en Flevoland. Afgevaardigden van Rijkswaterstaat,
waterschappen, Kustwacht, KNRM, Reddingsbrigade Nederland en Nationale politie kunnen
dan samen met deze drie veiligheidsregio’s een kernbezetting vormen. Veiligheidsregio
Flevoland, levert als coördinerende veiligheidsregio de voorzitter en waterfunctionaris. Deze
kernbezetting kan worden aangevuld met veiligheidsregio’s die óf zelf hun waterpartij willen
vertegenwoordigen óf onderling afspraken maken over een zgn. blokregio waarbij één regio
bij toerbeurt de honneurs waarneemt voor andere regio(s). Met name veiligheidsregio’s met
een stukje Randmeer, hebben voorkeur uitgesproken voor het werken met blokregio’s.
Uiteraard zijn de deelnemers aan de SAMIJ-regeling die vertegenwoordigd worden in het
26

Een ambassadeur neemt een vergelijkbare rol in het netwerk in (van veiligheidsregio’s) als de
portefeuillehouder.
27
De leden van de TOO zijn generalisten die in een breder perspectief kunnen besluiten, adviseren en
informeren.
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3.

4.
5.
6.
7.

8.

TOO altijd vrij om indien gewenst zelf aan te schuiven. Het TOO wordt ingezet voor: het
adviseren van het bestuur en het zorgdragen voor het richting geven aan en realiseren van
de afgesproken (voor iedereen) haalbare SAMIJ-doelen.
Leden worden aangewezen door de eigen organisatie28. Advies t.a.v. eigenschappen en
vaardigheden leden OW: Deze leden zijn in staat zijn met een helicopterview zaken tegen
elkaar af te wegen, te prioriteren en in gang te zetten binnen de eigen organisatie met
bijbehorende capaciteit. Ook zijn zij in staat op tactisch/strategisch niveau te adviseren ten
aanzien van het integrale gebied van incidentbestrijding op het water.
Uit het TOO wordt een portefeuillehouder29 aangewezen per expertteam.
Door middel van roulatie kan gewisseld worden in de bezetting van het TOO. Flevoland levert
als coördinerende veiligheidsregio de voorzitter en waterfunctionaris.
Deelnemers aan de SAMIJ-regeling die niet in de vaste kern zitten van het TOO borgen dat
iemand van de eigen organisatie inhoudelijk aangehaakt blijft bij dit overleg.
Voor zover dit nog niet georganiseerd is, delen veiligheidsregio’s per direct SAMIJ-zaken
intern met gemeenten, brandweer, politie en GHOR. Dit gaat dan om het mondeling
inbrengen van SAMIJ-onderwerpen in multidisciplinair overleg en het delen van SAMIJinformatie via afdelingen Veiligheid en/of communicatie. Daarbij moeten generieke
afspraken rond incidentbestrijding op het water in de plannen van genoemde ‘kolommen’
worden opgenomen.
Het TOO besteedt aandacht aan het multidisciplinair30 borgen van SAMIJ-onderwerpen
binnen veiligheidsregio’s.

2.3 AFSPRAKEN EXPERTTEAMS - DE SPECIALISTEN
Benodigde AFSPRAKEN Expertteams:
1. Als er behoefte is aan flexibele expertteams, kunnen deze worden opgeroepen en
aangestuurd door het TOO.
2. Er kunnen (ad hoc) drie teams samengesteld door het TOO:
• Experteam Crisisbeheersing en incidentbestrijding
• Experteam Risicobeheersing
• Experteam Vakbekwaamheid
3. Elk expertteam kiest een voorzitter uit zijn midden.
4. Op verzoek kunnen de leden uit expertteams aanschuiven in het TOO.
5. Jaarlijks plant het TOO op basis van het jaarprogramma SAMIJ, bijeenkomsten voor de
verschillende expertteams in31.
6. Men kan men via vertegenwoordiging van blokregio’s deelnemen. Onderlinge
vertegenwoordiging moet men zelf organiseren en afspraken daarover borgen.

28

Als overwogen wordt met blokregio’s te werken, is afstemming met de eigen leden van het BBO wenselijk.
Het BBO heeft uitgesproken dat zij graag werken met een eigen vertegenwoordiger in het TOO.
29
Als er een grotere kernbezetting is, kunnen onderwerpen ook over koppels worden verdeeld.
30
Afstemming met gemeenten, brandweer, politie en GHOR
31
Expertteams en TOO bepalen samen de invulling van het jaarprogramma.
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3. START NIEUWE SETTING
Zodra de voornoemde afspraken gemaakt zijn, kan men aan de slag.

3.1 START TACTISCH OVERLEGORGAAN EN EXPERTTEAMS
Het TOO kan gebruik maken van Bijlage 1. In bijlage 1 ‘Taken en inschatting capaciteit expertteams’,
is de taakstelling per experteam beknopt uitgewerkt. Verder is er daar waar mogelijk een inschatting
opgenomen welke capaciteit per expertteam dat per organisatie kost. Deze bijlage kan als handvat
voor de startbijeenkomst met expertteams worden gebruikt.

3.2 PRIORITEITEN SCHERPSTELLEN
Om de nieuwe werkwijze op te starten, moeten ambities en prioriteiten voor de komende periode
verder worden aangescherpt. Ambities en prioriteiten voor de SAMIJ zijn verwoord in Visie SAMIJ
2020, het meerjarenprogramma SAMIJ 2018-2022. Daarnaast zijn in het document “Verkenning ten
behoeve van onderzoek organisatiestructuur SAMIJ” aanvullend nog enkele onderwerpen
benoemd32. Genoemde documenten zijn een basis om nieuwe jaarplannen invulling te geven.
In paragraaf 4.3 van het Evaluatierapport Netwerkorganisatie SAMIJ komt naar voren dat
werkzaamheden binnen de multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie allereerst moeten worden
onderverdeeld in nationaal, bovenregionaal of regionaal. Dit maakt helder in welke onderwerpen
crisispartners energie moeten steken. Dit is ook een kapstok voor de SAMIJ. De SAMIJ gaat over
nationale en bovenregionale onderwerpen en enkele nationale onderwerpen.
Elk gremium van de SAMIJ-structuur zal allereerst de nationale aspecten en bovenregionale aspecten
van incidentbestrijding op water in het IJsselmeergebied moeten bepalen. De vragen zijn dan: Wat
heb je nodig? Wie heeft het nodig? Hoe organiseren we dat? De koppeling van bovenregionale en
regionale zaken moeten vervolgens vooral aandacht krijgen in de uitwerking. Deze vertaalslag wordt
eerst uitgevoerd door het TOO in samenwerking met de expertteams. Daarna wordt het op
bestuurlijk niveau besproken.
In onderstaande afbeeldingen staat de werkwijze schematisch weergegeven. Eerst doorloop je
samen de eerste vertaalslag. Vervolgens, als scherp is waar de focus van de SAMIJ ligt en waarin de
energie moet worden gestoken, kan de tweede vertaalslag naar het jaarprogramma worden
gemaakt. De “focus SAMIJ” uit vertaalslag 1, is de focus voor het onderdeel “Ambitie” in vertaalslag
2. Ook worden paragrafen 3.3 en 3.4 (inhoudelijke resultaten naar aanleiding van deze evaluatie) uit
dit rapport meegenomen bij de vaststelling van de ambitie in vertaalslag 2.

32

Met name onder de onderdelen Taken en Ontwikkelingen.
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Vertaalslag 1: Waarin moeten we energie steken; welke nationale en bovenregionale aspecten?

Vertaalslag 2: Hoe vertalen we “Focus SAMIJ” in actiepunten voor het jaarplan?

Bij beide vertaalslagen wordt de stakeholdersanalyse betrokken om het netwerk op maat te
betrekken bij de SAMIJ-opdrachten.
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3.3 TOEPASSEN STAKEHOLDERSANALYSE
De stakeholdersanalyse heeft het brede SAMIJ-netwerk nu goed in beeld gebracht.
Relatiemanagement, actualiseren IBP, meerjaren-, en jarenplanningen en evaluaties kunnen mede
aan de hand van de stakeholdersanalyse (inclusief stakeholderstabel) worden in en aangevuld.
Daarnaast kan ook bij het vormen van allianties, waarbij het voor het onderwerp nuttig is belangen
van partijen te bundelen, de stakeholdersanalyse ondersteunen. BBO, TOO, expertteams en
waterfunctionaris kunnen deze analyse inzetten bij de werkzaamheden.

3.4 GEBRUIK MAKEN VAN ONTWIKKELINGEN ROND NETWERKEN
Op basis van de evaluatierapportage, wordt aangeraden de volgende zaken in de jaarplanning op te
nemen. Achter het thema staat wie het oppakt.
8. Sta stil bij aangrenzende Samenhangende waterrisicogebieden en stem daarmee af. Pak
overlappende zaken zoveel mogelijk samen op en deel best practices. (Expertteam
Crisismanagement en Incidentbestrijding)
9. Versterk de koppeling tussen landelijke en bovenregionale crisisbeheersing. (TOO en
Expertteam Crisismanagement en Incidentbestrijding)
10. Gebruik (boven)regionale risicoprofielen om de mate van afhankelijkheid van de
verschillende partijen in beeld te hebben. (Expertteam Risicobeheersing)
11. Gebruik de GRIP-procedure, ook in aanloop naar een crisis en bij afwikkeling daarvan, dit
helpt schuring van de ketens voorkomen. Maak dit vooraf bespreekbaar. (Expertteam
Crisismanagement en Incidentbestrijding)
12. Een bestuurlijk overleg zoals het genoemde BWO+33, in de afwikkeling van een crisis zoals in
het Waddengebied, biedt ook de SAMIJ mogelijkheden. Een alliantie op bestuurlijk niveau in
het IJsselmeergebied kan zowel in de koude als nafase doorzettingsmacht genereren. Denk
daarbij ook aan de Gebiedsagenda IJsselmeergebied 2050. (TOO en Expertteam
Crisismanagement en incidentbestrijding)
13. Werk toe naar expertiseregio’s. Enkele veiligheidsregio’s kunnen als expertiseregio’s gaan
fungeren en de samenwerking rondom bepaalde thema’s landelijk organiseren. Dat sluit
beter aan bij de risico’s, is efficiënter en past vaak ook beter bij de schaal van de functionele
ketens. (TOO en Expertteam Crisismanagement en Incidentbestrijding)

3.5 INFORMATIE-UITWISSELING VOORBEREIDINGSFASE
De informatie-uitwisseling over SAMIJ-onderwerpen wordt verbeterd. De waterfunctionaris in
samenwerking met de afdeling communicatie van veiligheidsregio’s Flevoland pakken dit op.
De SAMIJ zal haar communicatie gaan richten op de verschillende doelgroepen van het SAMIJnetwerk en op maat informeren over besluiten, werkwijzen, plannen en risico’s via digitale
nieuwsbrieven en andere informatieproducten. In overeenstemming met de stakeholdersanalyse
worden verschillende doelgroepen aangewezen, en informatieproducten opgesteld en gedeeld.

33

Dit is het Bestuurlijk Wadden Overleg (BWO), dat werd uitgebreid (tot een BWO+) met een
vertegenwoordiger namens de Friese kustgemeenten, een vertegenwoordiger namens de vier betrokken
terreinbeheerders natuurorganisaties en een dijkgraaf namens de vier betrokken waterschappen.
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Uitgangspunten zijn:
•
•
•

Digitaal: operationeel, tactisch en bestuurlijk deel
Delen via hoofden veiligheidsbureau, hoofden crisispartners en afdelingen communicatie
Op basis van stakeholdersanalyse SAMIJ het netwerk bij informatie-uitwisseling betrekken

3.6 MONITOREN PRESTATIES
Binnen de SAMIJ zal een lichte vorm van monitoring van onderwerpen worden ingevoerd. Dit zal
periodiek plaatsvinden. Het bovenregionale risicoprofiel en evaluatierapporten worden hierbij
betrokken. De waterfunctionaris werkt samen met Rijkswaterstaat aan de ontwikkeling van een
dashboard. Met een druk op de knop kunnen actuele cijfers worden opgevraagd. Dit dashboard en
de wijze waarop het wordt ingezet is nog volop in ontwikkeling, waarbij crisispartners worden
betrokken. Zodra het operationeel is, zal het TOO het in gebruik nemen.

4. OVEREENKOMST SAMIJ
De laatste overeenkomst SAMIJ is in 2010 ondertekend. Daarna is in 2018 nog een addendum aan de
overeenkomst toegevoegd voor een onderdeel ‘risicobeheersing’. De Overeenkomst SAMIJ legt de
voorwaarden vast waaronder wordt samengewerkt op het gebied van incidentbestrijding op het
water in het IJsselmeergebied. Gelet op de ontwikkelingen, is het niet nodig de huidige
Overeenkomst SAMIJ te herzien. De doelen van de SAMIJ zijn ongewijzigd. De netwerkorganisatie
wordt enkel duidelijker gedefinieerd.
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5. PROCESSTAPPEN
Om de gedefinieerde kaders in de werkwijze op te nemen wordt het volgende tijdpad voorgesteld.
Verwezen wordt naar onderdelen c.q. paragrafen van dit plan van aanpak.

Gremium

Onderwerpen

Planning

1. Waterfunctionaris

Paragraaf 3.5 optimaliseren
informatie-uitwisseling
Paragraaf 3.6 optimaliseren
monitoren prestaties SAMIJ
Evaluatierapport voorleggen
voor aanvullingen
Evaluatierapport
Netwerkorganisatie SAMIJ
vaststellen
Evaluatierapport en PVA ter
kennisneming toesturen
Deelnemers vragen om namen
‘hoofden’ aan te leveren voor
OW nieuwe stijl c.q. Tactisch
Overlegorgaan en deelnemers
aan expertgroepen
Safe de date versturen: ergens
in November
Zij bepalen samen met
veiligheidsregio’s en andere
crisispartners of ze als
portefeuillehouder of
ambassadeur doorgaan en wie
binnen de eigen organisatie
advisering aan de bestuurder
zal verzorgen, als dit al wijzigt.
Dit hangt ook samen met in
hoeverre de SAMIJ-zaken als
goed multidisciplinair geborgd
zijn. Ook het werken in
blokregio’s wordt besproken
Afspraken genoemd in
hoofdstuk 2
Bespreken en besluiten nemen
Startbijeenkomst:
Vertaalslagen onder paragraaf
2.3 samen oppakken.
Paragrafen 3.3 en 3.4 ook
daarbij betrekken.
Jaarplannen opstellen

Start april 2020

Vaststellen jaarplannen

December 2020

2.Waterfunctionaris
3. Hoofden en OW
4. BBO
5. OW bestaande
samenstelling
6. Waterfunctionaris

7. Hoofden
8. BBO leden binnen eigen
veiligheidsregio en met
partnerorganisaties
bespreken

9. TOO-startbijeenkomst
11.Portefeuillehouders TOO
en expertgroepen

12. TOO stelt jaarplannen
op
13. BBO

Start april 2020
Juni 2020
September 2020

September 2020
September 2020

November 2020
Oktober 2020 - November
2020

November 2020

November – December 2020

December 2020
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BIJLAGE 1 TAKEN EN INSCHATTING CAPACITEIT EXPERTTEAMS
Er worden drie expertteams samengesteld: Expertteam crisisbeheersing en incidentbestrijding,
Expertteam risicobeheersing, Expertteam Vakbekwaamheid. Hieronder volgt de taakbeschrijving per
team. De capaciteit die nodig is per expertteam (per deelnemer) kan worden ingeschat nadat de in
paragraaf 2.3 beschreven sessies zijn uitgevoerd. Voor het expertteam risicobeheersing en
vakbekwaamheid zijn hieronder al enkele inschattingen gemaakt.
Jaarlijks bepalen de expertteams welke SAMIJ-activiteiten ze het volgend jaar moeten plannen. Deze
activiteiten worden voorgelegd aan het TOO (vervangt OW). Het TOO bepaald vervolgens het
jaarprogramma SAMIJ en de daarbij behorende capaciteit per expertteam.
Expertteam Crisisbeheersing en Incidentbestrijding zorgt ervoor dat vierjaarlijks het IBP,
Dekkingsplan en Aanlandingsplaatsen herzien worden en ook jaarlijks actueel blijft en dat nieuwe
ontwikkelingen in het gebied in beeld zijn en tijdig worden gesignaleerd en geadresseerd. Evaluaties
van oefeningen en incidenten kunnen ook aanleiding zijn van aanpassing van de planvorming. Verder
wordt door dit team gewerkt aan optimalisering van de randvoorwaardelijke processen van de
crisisbeheersing ten aanzien van incidentbestrijding op het water. Afstemming tussen IBP’s wordt
hier ook belegd34.
Inschatting capaciteit: Op basis van de in paragraaf 2.3 genoemde sessies, kan de capaciteit worden
ingeschat.
Expertteam Risicobeheersing bestaat uit experts risicobeheersing. Recent is er een risicoprofiel
vastgesteld voor de SAMIJ. Dit is de basis om risicobeheersing verder vorm te geven. Besloten is om
door middel van jaarlijkse sessies het risicoprofiel te actualiseren en ook een dynamisch risicobeeld
te ontwikkelen voor het gebied. Het stimuleren van risicocommunicatie wordt hier uitgewerkt. Ook
de adviesrol van de SAMIJ op het gebied van risicocommunicatie, de Gebiedsagenda
IJsselmeergebied 2050 en de omgevingswet wordt door dit team opgepakt.
Inschatting capaciteit: Ten aanzien van risicobeheersing, wat een nieuw element is binnen de
structuur van SAMIJ, is nu het volgende afgesproken: Er vindt één overleg één keer per jaar plaats,
waarin de specialisten Risicobeheersing bij elkaar komen om te kijken wat de impact van de
ontwikkelingen/trends in het gebied zijn, of de actuele risico’s in beeld zijn, en of er nieuwe risico’s
gesignaleerd zijn waar de hulpverleningsdiensten zich op moeten voorbereiden. Dat er nogal wat
ontwikkelingen gaan plaatsvinden in het IJsselmeergebied wordt duidelijk in de Projectenkaart35
(2019). In hoeverre dit impact heeft op de veiligheidsregio’s kan iedere regio of crisispartner voor
zichzelf bepalen en indien nodig voorbereidingen of maatregelen te treffen of voorlichting te geven.
Ook wordt de specialist Risicobeheersing één keer in de vier jaar betrokken bij de actualisering van
de risico’s.
Wat beoogd is, dat risicobeheersing op het water een plaats krijgt bij alle veiligheidsregio’s en
crisispartners, en dat er vanuit de veiligheidsregio zicht is op het eigen watergebied.

34

IPB’s kunnen naast elkaar worden gelegd om te kijken of dit niet met elkaar conflicteert. De uit de IBP’s
voortkomende voorbereidende werkzaamheden kunnen meer gezamenlijk worden gefaciliteerd.
35
Terug te vinden op de site van de SAMIJ.
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Maandelijks levert de waterfunctionaris aan de leden van het Tactisch Overlegorgaan via
Rijkswaterstaat ongevalscijfers aan. Daarnaast registreert de veiligheidsregio zelf de eigen inzetten.
Verwacht wordt dat de veiligheidsregio iemand aanwijst die dit doet. Deze functionaris onderhoudt
vervolgens hierover contact met het vertegenwoordigend lid in het Tactisch Overlegorgaan. Dit
vertegenwoordigend lid kan de tussentijdse ontwikkelingen waar direct actie op genomen moet
worden ter bespreking voorleggen in het Tactisch Overlegorgaan.
Expertteam Vakbekwaamheid heeft als gemeenschappelijke doelstelling om wateroefeningen te
organiseren en om evaluaties van incidenten en oefeningen goed in kaart te brengen. Dit zijn de
zaken waaraan met name in SAMIJ-verband aandacht moet worden besteed. Hierbij kun je ook
denken aan evaluaties uit andere samenhangende waterrisicogebieden. Deze evaluaties zijn samen
met risico’s in het gebied, goede aanknopingspunten om urgentie voor preparatie van
incidentbestrijding op het water op te wekken. Voor BBO en TOO is dergelijke informatie interessant
als zij hun ambassadeurschap/portefeuillehouderschap goed invulling willen geven. De nieuwe
risico’s hebben een aantal gemeenschappelijke effecten. Op welke bijzonderheden moet je
vervolgens wie scholen en trainen.
Verder streeft de SAMIJ ernaar om scenario’s te oefenen waarin regiogrensoverschrijdende
incidentbestrijding in het IJsselmeergebied met een coördinerende veiligheidsregio aan de orde is.
Dit is immers de doelstelling van het IBP. De manier waarop dit geoefend wordt, sluit
vanzelfsprekend aan bij de behoeften van de deelnemers en in goed overleg.
Inschatting capaciteit: Ter indicatie wordt hier per expertteam het aantal dagen aangegeven, dat
men als lid van dat team kan worden ingezet.
Expertteam Crisisbeheersing en Incidentbestrijding:
•
•
•
•

Bijeenkomst voor jaarplanning: halve dag p/j
Aanpassen processen n.a.v. evaluaties of oefeningen en actualiseren IBP - 2 dagen p/j
Nieuwe ontwikkelingen in het gebied signaleren en adresseren. - 1 dag p/j
Optimalisering van de rand voorwaardelijke processen van de crisisbeheersing – 1dag p/j

Expertteam Risicobeheersing:
•
•
•
•
•

Bijeenkomst voor jaarplanning: halve dag p/j
Inschatten van de impact van de trends en omzetten in bruikbare handvatten – 1 dag p/j
Ontwikkelingen monitoren en belangrijke informatie delen. - 1 dag p/j
Actualiseren Nautische risico-inventarisatie – 1 dag p/j
Themasessie – 1 dag p/j

Expertteam Vakbekwaamheid:
•
•
•
•
•

Bijeenkomst voor jaarplanning: halve dag p/j
Organiseren van netwerk- en bijscholing dag 1 dag per 3 jr.
Ontwikkelen en actueel houden van e-learning-module - 1 dag p/j
(Laten) Oefenen op basis van de oefenkalender 1 dag per 3 jr.
Ontwikkelen /organiseren trainingen voor specifieke doelgroepen zoals (H)OvD’s, meldkamer
enz. 1 dag p/jr.
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