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Inhoud
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Nu we weten dat het bij ons zal gebeuren!

Meer, meerlaagsveiligheid

Landelijk crisismanagement

Waar werken WL, HHNK en HDSR aan?

Waar werkt u aan?



Meer, meerlaagsveiligheid
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Alle vijf lagen 

(domeinen) 

beïnvloeden 

elkaar, moeten in 

evenwicht zijn



Landelijk crisismanagement

Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater n.a.v. 2021

Deltaprogramma 2023

SMWO coördineert preparatie op landelijke crises

STOWA ondersteunt met kennis en onderzoek 

1 november 2022 Voettekst 4



Waterschap Limburg
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Terugkijken: Leren van wat ons is overkomen

Leerevaluatie door COT

Kampvuurgesprekken met medewerkers

Aanbevelingen uit Algemeen Bestuur

Meerjarenprogramma Verbetermaatregelen Crisismanagement

En dan?



Waterschap Limburg
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Maatgevend risico-scenario:

Een crisis met een vergelijkbare complexiteit (parallelle inzet provinciebreed, in beide 

veiligheidsregio's, met effecten in/uit de nabije buurlanden en met internationale media-

aandacht) en van een vergelijkbare duur (maximaal twee weken).

Uitgangspunten:

de continuïteit en kwaliteit van inzet van kennis en kunde in de diverse rollen van de crisisorganisatie is 

geborgd, o.a. door meer aandacht en sturing op het opleiden van medewerkers in het functioneren tijdens 

een crisissituatie;

de continuïteit en kwaliteit van de inwinning van, voor de waterschapsrollen in de crisisbeheersing 

benodigde, gegevens is geborgd;

de alarmering en advisering van crisispartners en omgeving is geborgd;

de met partners afgestemde eigenstandige communicatie vanuit het waterschap is geborgd;

de tijdige realisatie van gevolgbeperkende noodvoorzieningen is geborgd



HHNK
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Schoorl: 90 mm/uur (1:500jr)

Weekendtotaal: 140 mm

Gebied 400 km2

Maatgevend voor de polders (niet zozeer 
voor de boezem muv de Egmondermeer)



HHNK
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Fieldlabs / Gebiedsgerichte pilots Ontwikkelen

Welke maatschappelijke waarden zijn in het geding
Welke verstoringen kunnen optreden. Hoe erg is dat (ontwrichting)
Welke mogelijkheden hebben we, wat kunnen we er aan doen. 
Wat is daarvoor nodig (planvorming, organisatie en capaciteiten)
Wie staat ervoor aan de lat (vr, inwoners, HHNK)
Hoe monitoren we de risico’s zodat we proactief kunnen handelen (24/7 waterrisicobeeld)
Hoe communiceren we over de risico’s en het optreden van de crisisbeheersing
Waar kunnen mensen informatie halen over de situatie

• Versterken crisisbeheersingsorganisatie
• Versterken risico- en crisiscommunicatie
• Versterken buitendienst

• Versterken fysiek systeem
• Structurele en noodmaatrelen
• Robuust watersysteembeheer

• Versterken informatiepositie
• 24/7 waterrisicobeeld



HDSR

Ervaring Kockengen 2014

Wat als… weersysteem Limburg?
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HDSR

Ervaring Kockengen 2014

Wat als… weersysteem Limburg?
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SAMENVATTING RESULTATEN SCHADE, 

SLACHTOFFERS EN GETROFFENEN

Totaal schade           |          1.800  miljoen euro

Totaal slachtoffers*   |               66  personen  

Totaal getroffenen    |      434.000  personen  

*Dodelijke slachtoffers; NB: ZONDER evacuatie



HDSR

In gesprek bij HDSR, ook op andere lagen

Motto: Think big, act early and be visible

Samenwerken, leren van ervaringen- helpen

Flexibele schil om basis crisisorganisatie heen

Project 
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Wateroverlast wordt watercrisis, 
wat ga jij nu doen?

Stellingen:

Wat doe jij in je organisatie/ wat doet je organisatie? (Bart)

Samenredzaamheid, met wie doe je dat en hoe? (Raymond)

Wat heb je nodig om je organisatie in beweging te krijgen? (Marian)

Boodschap aan werkgroep Wateroverlast
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