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Voorwoord
Ieder jaar stelt de Coördinatie Regeling Waddenzee
(CRW) een jaarverslag en jaarrekening op om verantwoording af te leggen over de activiteiten en samenwerking op het gebied van incidentbestrijding op de
Waddenzee. Voor u ligt het verslag van 2019, in wat
voor de Noordelijke regio met recht een bewogen jaar
mag worden genoemd.
In de nacht van 1 op 2 januari verloor boven de Waddeneilanden in slechte weersomstandigheden het containerschip MSC Zoe in totaal 342 containers, met als gevolg
een ecologische calamiteit van ongekende omvang.
Stranden, wadplaten, kwelders en dijken in het
Waddengebied lagen bezaaid met een enorme hoeveelheid rotzooi. Los van de complexe opgave voor lokale
bestuurders om hun grondgebied weer schoon te
krijgen, leverde deze calamiteit tal van nieuwe aandachtspunten op. Zo melden zich vele duizenden vrijwilligers ongevraagd en onaangekondigd op de eilanden
en aan de kust om mee te helpen met de schoonmaak.
Het leverde naast een prachtige vorm van betrokkenheid en burgerparticipatie ook hoofdbrekens op over
de veiligheid van de vaak slecht voorbereide helpers.
Een belangrijke conclusie in de evaluatie van deze
calamiteit is dat de CRW in deze casus haar waarde
heeft bewezen doordat relevante actoren elkaar goed
kenden, wat de samenwerking tussen deze partijen
heeft vergemakkelijkt. Om die reden kreeg de CRW
een rol in de nafase voor de deelprocessen berging,
schadeafhandeling en schoonmaken/opruimen door het
bestaande Bestuurlijk Wadden Overleg (BWO) van de
CRW in te zetten voor de bestuurlijke afstemming.
Uiteraard was er ook aandacht voor reguliere activiteiten van de CRW. Zo is een nieuwe Risico-inventarisatie
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Waddenzee opgesteld als opmaak voor een herziening
van het Incidentbestrijdingsplan Waddenzee (IBP-W)
en het dekkingsplan, die voor het jaar 2020 op het
programma staat. Deze inventarisatie is tot stand
gekomen met de inbreng van veel betrokken partijen
en personen die actief zijn in het Waddengebied,
met daardoor een breed draagvlak voor de uitkomsten
van dit project.
Verdere verbetering van de melding- en alarmeringsprocedures heeft ertoe geleid dat in navolging van
Groningen Seaports, de Port of Harlingen vanaf midden
2019 direct mee-gealarmeerd wordt bij incidenten in of
direct bij het havengebied. De CRW heeft zich daarvoor
ingespannen.
Vermeldingswaardig is ook een nieuwe opzet van een
verbinding- en coördinatieoefening, waarbij de betrokken diensten vanuit dezelfde incidentlocatie met elkaar
in verbinding staan via een geïntegreerd communicatienetwerk. Dit maakte de evaluatie en het delen van
verbeterpunten na afloop van de oefening bijzonder
efficiënt en effectief. Deze geslaagde pilot krijgt in 2020
zeker een vervolg.
Het is mooi om te zien dat het CRW-convenant springlevend is en de afstemming tussen de verschillende
hulpverleningsdiensten zo succesvol verloopt. Het biedt
een goede basis voor verdere samenwerking, waarbij de
CRW een belangrijke bijdrage kan leveren.
Namens het Bestuurlijk Waddenzee Overleg,
Henk Jan Bolding
Burgemeester van Het Hogeland en voorzitter van
het Bestuurlijk Waddenzee Overleg

VOORWOORD
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Inleiding

De CRW is een netwerk van hulpverleningsorganisaties die gezamenlijk verantwoordelijk
zijn voor de incident- en rampenbestrijding op
de Waddenzee. De afspraken over de wijze
waarop invulling wordt gegeven aan de incidenten rampenbestrijding zijn vastgelegd in het
Incidentbestrijdingsplan Waddenzee (IBP-W)
en het in 2004 ondertekende CRW-convenant.
Dit jaarverslag is gebaseerd op de in 2015-2018
door het BWO vastgestelde:
• Beleidsplan CRW 2016-2019.
• Meerjaren-beleidsplan Vakbekwaamheid
2016-2019.
• Het CRW-jaarprogramma 2019, inclusief het
onderdeel Vakbekwaamheid.

De Waddenzee is het grootste aaneengesloten (zout)watergebied
van Nederland (circa 2500 km2). Het is een Natura 2000-gebied en
behoort tot het door de Unesco erkend Werelderfgoed. Het gebied is
gemeentelijk ingedeeld en valt voor de incidentbestrijding onder de
verantwoordelijkheid van de drie betrokken veiligheidsregio’s, de
veertien betrokken gemeenten en Rijkswaterstaat. Op basis van een
tussen de Kustwacht en de veiligheidsregio’s afgesloten convenant
verzorgt de Kustwacht, met de KNRM en NHV SAR als uitvoerende
partners, de SAR-taak (Search and Rescue).
De samenwerking tussen land- en waterpartijen vraagt om permanente
aandacht en het blijvend gezamenlijk bepalen van de doelen en
programma’s. De CRW levert een bindende bijdrage aan de samenwerking tussen de betrokken organisaties.

Met dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de in 2019 uitgevoerde werkzaamheden
en de behaalde resultaten. Na vaststelling wordt
het ter kennisname aangeboden aan de in CRW
deelnemende partners en geplaatst op de website
www.crw-waddenzee.nl.
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De partners die in 2019 betrokken waren
bij het IBP-W zijn:
• Veiligheidsregio Groningen
• Veiligheidsregio Fryslân (coördinerende
Veiligheidsregio)
• Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
• gemeente Oldambt
• gemeente Delfzijl
• gemeente Het Hogeland
• gemeente Noardeast-Fryslân
• gemeente Waadhoeke
• gemeente Harlingen
• gemeente Súdwest-Fryslân
• gemeente Schiermonnikoog
• gemeente Ameland
• gemeente Terschelling

•
•
•
•
•
•
•

gemeente Vlieland
gemeente Texel
gemeente Hollands Kroon
gemeente Den Helder
Het Kustwachtcentrum
Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij
Politie Landelijke Eenheid en regionale eenheden Noord-Nederland en Noord-Holland
• Rijkswaterstaat Noord-Nederland en VWM
• Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit
Veiligheidsregio Fryslân is de coördinerende
Veiligheidsregio. De CRW is als zelfstandig
onderdeel ondergebracht bij de afdeling
Crisisbeheersing van Veiligheidsregio Fryslân.

De opstapplaatsen rond de Waddenzee.
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Bron: Rijkswaterstaat Noord-Nederland
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risicoprofiel en incidenten en oefeningen) en
mutaties in de planvorming en procedures te
bewaken en waar nodig te actualiseren.

CRW-overlegstructuur

De verantwoordelijkheid voor de crisisbeheersing
op de Waddenzee ligt bij de gemeenten, de Veiligheidsregio’s Groningen, Fryslân en Noord-Holland
Noord en Rijkswaterstaat. De veiligheidsregio’s
hebben de preparatie van de incident- en rampenbestrijding onder meer vastgelegd in hun regionale
planvorming en vakbekwaamheid. Het IBP-W is
onderdeel van deze regionale planvorming en
vakbekwaamheidsprogramma’s.
In 2019 zijn de volgende producten opgesteld en
gedeeld en is het bestuur geïnformeerd over:
• Het CRW-jaarverslag 2018.
• De voortgang van het CRW-jaarprogramma
2019.
• De voortgang van het CRW-jaarprogramma
2020 en het Meerjarenprogramma 2020-2023.
• De samenwerking met de SAMIJ
(Samenwerkingsregeling ongevallenbestrijding
IJsselmeergebied).
• De afwikkeling van de containercalamiteit
met de MSC Zoe.
CRW-secretariaat 2019
De CRW bestaat uit de waterfunctionaris,
secretaris, assistent en communicatieadviseur
(totale formatie eind 2019: 1,54 fte).
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2.1 Bestuurlijke, tactische en
operationele coördinatie

Opstapprotocol

Overleg rederijen
Het overleg met de rederijen wordt jaarlijks
gevoerd, omdat de rederijen belangrijke crisispartners op de Waddenzee zijn.
Overleg havenbedrijven
Het overleg met de havenbedrijven wordt jaarlijks
gevoerd, omdat de havenbedrijven belangrijke
crisispartners zijn.

Bestuurlijk Waddenzee Overleg
Het Bestuurlijk Waddenzee Overleg (BWO) is
verantwoordelijk voor de bestuurlijke implementatie van CRW-afspraken, de uitvoering van het
‘CRW–convenant’.
Tactisch Waddenzee Overleg
Het Tactisch Waddenzee Overleg (TWO) is verantwoordelijk voor het operationaliseren en de
implementatie van het IBP-W en de operationele
coördinatie en advisering van het BWO.
Werkgroep Vakbekwaamheid
De werkgroep initieert de voortgang en uitvoering van de plannen en kennisoverdracht.
De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de
uitvoering. Het voorzitterschap wordt verzorgd
door de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.
Werkgroep Risico’s, Planvorming en Procedures
De werkgroep Risico’s, Planvorming en Procedures
(RPP) heeft de opdracht om de risico’s (vanuit het

CRW-OVERLEGSTRUCTUUR
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een rol spelen – zijn waarde heeft bewezen, valt
mogelijk meer langs deze lijn te organiseren (zoals
bijvoorbeeld een gezamenlijk aanpak voor de
coördinatie van de inzet van vrijwilligers).

Containercalamiteit
MSC Zoe

Begin januari 2019 zijn op de Noordzee boven de
Waddeneilanden honderden containers afkomstig
van het containerschip MSC Zoe over boord geslagen. De inhoud daarvan en delen van de containers
veroorzaakten een ecologische calamiteit van
ongekende omvang. Voor langere periode is de
crisisorganisatie opgeschaald tot GRIP 4 en werden
veel crisispartners ingezet om de gevolgen van deze
calamiteit te bestrijden. De CRW is op de volgende
punten bij deze calamiteit betrokken geweest.
Tijdens de opgeschaalde periode heeft de CRW als
deskundige netwerkpartner deelgenomen in het
Regionaal Operationeel Team (ROT).
Het overboord slaan van containers, en daarmee
de aantasting van het milieu, is één van de in het
IBP-W benoemde scenario’s.
In de nafase van deze calamiteit is het BWO van
de CRW gevraagd bestuurlijke afstemming te
faciliteren. Het BWO is daarvoor aangevuld
met een aantal direct betrokken bestuurders en
gebiedsbeheerders tot het BWO+.
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Aanbevelingen die zijn belegd bij de CRW worden
in het jaarprogramma 2020 opgenomen.

IFV-evaluatierapportage
Het IFV heeft in opdracht van Veiligheidsregio’s
Fryslân, Groningen en Noord-Holland Noord deze
containercalamiteit geëvalueerd. De (voor de CRW)
meest relevante conclusies en aanbevelingen zijn:
• Het netwerk van organisaties en crisisfunctionarissen dat – mede in CRW-verband – was opgebouwd heeft, doordat onderlinge contacten
reeds waren gelegd, een positieve bijdrage
geleverd in de aanpak van deze calamiteit.
• De incidentbestrijdingsplannen in deze casus,
zoals het IBP-W, zouden kritisch tegen het licht
gehouden moeten worden om te bezien hoe
het aantal daarin opgenomen scenario’s tot een
minimum kan worden beperkt. In plaats van de
(vele) soorten gebeurtenissen te benoemen,
zouden primair de cruciale processen (en de
daarbij behorende verantwoordelijkheden)
centraal kunnen worden gesteld. Ook kan
tussen het IBP-Noordzee en het IBP-Waddenzee
een duidelijker koppeling worden gelegd.
Aangezien de CRW – waarin de verschillende
partijen samenkomen die in het Waddengebied

CONTAINERCALAMITEIT MSC ZOE
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CRW-werkzaamheden 2019

De CRW-overleggen
Vanuit de CRW zijn in 2019 de volgende
overleggen georganiseerd:
• Drie reguliere overleggen BWO, waarvan een
werd gecombineerd met een werkbezoek aan
het Kustwachtcentrum.
• Zes overleggen BWO+, die in het teken stonden
van de nafase van de containercalamiteit met
de MSC Zoe.
• Vier overleggen TWO.
• Zes overleggen CRW Vakbekwaamheid.
• Twee overleggen CRW RPP.
Diverse CRW-onderwerpen en -activiteiten
• Het opstellen van het CRW-jaarprogramma 2020
(inclusief het Jaarplan Vakbekwaamheid), de begroting voor 2020 en het jaarverslag over 2018.
• Het opstarten van het proces om te komen
tot een nieuw meerjarenbeleidsplan 2020-2023
en het positioneren van de CRW in de veiligheidsketen.
• Op 6 maart heeft het KWC en de Veiligheidsregio Fryslân het convenant ondertekend over
het gebruik van LCMS. De Kustwacht is nu in
staat om operationele informatie via het LCMS
direct met de crisispartners te delen.
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• Het volgen van de ontwikkelingen over herziening van de Wadloopverordening door de
Provincie Fryslân. De CRW is voor het onderdeel
veiligheidseisen, samen met de kust- en eilandgemeenten, betrokken geweest bij de aanpassing van de verordening.
• Informatie-uitwisseling en afstemming met
vertegenwoordiger van de SAMIJ.
• Het voeren van het landelijk ketenoverleg
Veiligheid op het water. Dit zijn de waterfunctionarissen en deelnemers van Rijkswaterstaat,
IFV en havenbedrijven. De opdracht, de borging
en actualisering het handboek Incidentbestrijding op het water.
• Het volgen van de ontwikkelingen inzake de
Beheerautoriteit voor de Waddenzee.
• De afstemming van de jaarlijkse wadloopoefening in het Vakbekwaamheidsoverleg.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de ontheffing (beheerplan Natuurbeschermingswet) ten
behoeve van helikopterinzet.
• Afstemming met de Provincie Fryslân over de
nieuwe Wadloopverordening.
• De verbetering van de melding en alarmering
van de havenbedrijven. In navolging van
Groningen Seaport wordt de Port of Harlingen

vanaf midden 2019 direct mee-gealarmeerd bij
incidenten in of direct bij het havengebied.
• Het volgen van de ontwikkelingen rondom de
Waddenautoriteit en de afstemming van de
mogelijke gevolgen voor de CRW.
• Het Bestuurlijk Waddenzee Overleg heeft
ingestemd met het indexeren van de jaarlijkse
financiële bijdrage.
• Rijkswaterstaat heeft in de CRW-overleggen
gemeld de actualisatie en borging van inzetplannen en de organisatie/afstemming van
oefeningen gezamenlijk op te willen pakken.
Dit heeft in 2019 nog geen vervolg gekregen.
Communicatieactiviteiten
• Uitkomst onderzoek naar de communicatiebehoefte bij de CRW-partners door een stagiair
Communicatie van de NHL. De resultaten
worden verwerkt in de nog op te stellen
communicatiestrategie.
• Het informeren van partners over de CRWwerkzaamheden, het jaarprogramma 2019,
het Jaarplan Vakbekwaamheid 2019 en het
CRW-jaarverslag 2018.
• Het opstellen van twee CRW-nieuwsbrieven
(uitgaven voorjaar en najaar 2019).
• Het vernieuwen en actueel houden van de CRWwebsite www.crw-wadddenzee.nl. Hierop worden
de E-learning-modules, de nieuwsbrieven,
instructiefilms opstappen ambulance en brandweerpersoneel en het Incidentbestrijdingsplan
met opstap- en aanlandingsplaatsen aangeboden.
• Deelname aan operationele overleggen met
de SAMIJ.
• Het verzorgen van voorlichting en presentaties
over het IBP-W en de CRW bij diverse doelgroepen, waaronder de burgemeesters in het

Waddengebied (Hollands Kroon, Oldambt,
Ameland, Súdwest-Fryslân, Texel, Delfzijl en
Harlingen), gebiedsbeheerders (Staatsbosbeheer), ministerie EZ/LNV, Visned (belangenorganisatie visserij), directeur Wagenborg.
• Het verzorgen van de jaarlijkse introductiecursus
incident- en rampenbestrijding Waddenzee (zoute
veren) voor medewerkers van de rederijen in
het Waddengebied bij het Maritiem Instituut
Willem Barentsz (MIWB) op Terschelling.
Activiteiten Vakbekwaamheid
De afstemming van de watergerichte vakbekwaamheidsprocessen tussen de veiligheidsregio’s, de
Kustwacht/KNRM en Rijkswaterstaat zijn benoemd
in het Jaarplan Vakbekwaamheid 2019, opgesteld
door de werkgroep Vakbekwaamheid.
De kennisoverdracht aan de doelgroepen en het
vergroten van de bekendheid van het IBP-W heeft
in 2019 een vervolg gekregen door:
• Het op- en vaststellen van het Jaarplan
Vakbekwaamheid 2019.
• Het op de site aanbieden van twee E-learningmodules, bedoeld voor meldkamermedewerkers en CoPI-leden.
• Het organiseren van één onaangekondigde
meldings- en alarmeringsoefening voor
meldkamermedewerkers.
• De in 2018 geplande operationele oefening van
TESO met Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
is in 2019 uitgevoerd. In 2019 heeft Veiligheidsregio Groningen een tabletop-oefening met de
rederij AG Ems uitgevoerd.
• De organisatie van twee bijeenkomsten met
deelnemers van de ‘land’-meldkamers NoordHolland Noord in Alkmaar, Noord-Nederland in

CRW-WERKZAAMHEDEN 2019
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Drachten en de ‘water’-meldkamers Kustwachtcentrum in Den Helder, Centrale Meldpost IJsselmeergebied (CMIJ) in Lelystad en Centrale
Meldpost Waddenzee (CMW) op Terschelling.
• Het samen met de SAMIJ verzorgen van voorlichting voor de Calamiteitencoördinatoren
(CaCo’s) op de nieuwe gezamenlijke meldkamer
in Haarlem.

Activiteiten Risico’s, Planvorming en Procedures
• In 2019 is het risicoprofiel voor de Waddenzee
geactualiseerd en is een start gemaakt met het
opstellen van een nieuw CRW-beleidsplan voor
de periode 2020-2023.
• De CRW-werkgroep RPP heeft van het BWO/TWO
de opdracht uitgevoerd om een integraal risicoprofiel op te stellen voor de Waddenzee.

Dit risicoprofiel wordt gebruikt als input voor
het meerjarenplan CRW en voor aanpassingen
aan het IBP-W.
• Activiteiten voortvloeiend uit de actualisatie
van het dekkingsplan en restrisico’s.
• Terugkoppeling vanuit de werk- en themagroepen en incidentoverzichten.
• Het opstellen van een gezamenlijk risicoprofiel
voor de Waddenzee is in 2019 uitgevoerd.

• Het bespreken en delen van de uitkomsten van
incidenten en oefeningen.
• De geplande actualisatie van het IBP-W is
doorgeschoven naar 2020 in verband met de
uitkomsten van de IFV-rapportage over de
containercalamiteit met de MSC Zoe (onder
meer over de vereenvoudiging van scenario’s
en de inzet van vrijwilligers) en het opstellen
van de genoemde risico-inventarisatie.

Overzicht Multidisciplinair Oefenjaarplan 2019
Tabel (operationeel) oefen-/vakbekwaamheidsprogramma in 2019
Wat
Bijeenkomsten centralisten
meldkamers

Wie organiseert
KWC/CRW

Wadloopoefening

KNRM/ Wadlooporganisatie

Bijeenkomst rederijen Waddenveren TESO, Doeksen, Wagenborg, AG Ems
Voorlichting MIWB
Bijeenkomst havenmeesters

CRW

Meldings- en alarmeringsoefening meldkamermedewerkers
CoPI tabletop training
rederij AG Ems
Verbinding en coördinatieoefening op het water
Bijeenkomst TESO CoPI- en
ROT-leden

CRW en meldkamers
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CRW
CRW en havenbedrijven

Opmerking
Deelnemers doorlopen de E-learningmodule. Begeleiding scenario’s door
KNRM en KWC.
*Voorlichting CaCo’s Haarlem
Oefening is i.v.m. slechte weersomstandigheden afgelast
Regulier overleg

Voorlichting en scholing
Betreft een regulier overleg en een
scholingsdag.
Zijn o.a. i.v.m. verhuizing MK Alkmaar
naar Haarlem doorgeschoven

Veiligheidsregio Groningen
CRW
Veiligheidsregio NoordHolland Noord

Communicatie tussen partners direct
rondom een incidentschip
IBP-W-scenario

CRW-WERKZAAMHEDEN 2019
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5.2 Eindafrekening 2019

Financieel verslag 2019

In dit hoofdstuk krijgt u een overzicht van de
financiële situatie van de CRW. Alle deelnemers
leveren een financiële bijdrage volgens een eerder
afgesproken verdeelsleutel.

5.1 Jaarrekening
Organisatie
Bijdrage Rijkswaterstaat
Bijdrage veiligheidsregio’s
Bijdrage eilandgemeenten
Bijdrage Waddenzeekustgemeenten
Totaal

Begroot (€)
50.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
150.000,00

Inkomsten (€)
*1
50.000,00
25.000,00
25.000,00

*1 RWS betaalt achteraf volgens de verdeelsleutel haar deel van de werkelijke
gemaakte kosten.
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5.3 Eindconclusie financiering 2019

Eindafrekening Coördinatie Regeling Waddenzee 2019
Inkomsten
€
Bijdrage Rijkswaterstaat
(1/3, maximaal € 50.000)
Bijdrage veiligheidsregio's
Bijdrage eilandgemeenten
Bijdrage Waddenzeekustgemeenten

50.000,0050.000,0025.000,0025.000,00-

Uitgaven
Loonkosten
- secretaris, waterfunctionaris
- ondersteuning
- communicatie
Vakbekwaamheid
Vergader- en overige kosten
Communicatiekosten
Onttrekking uit reserve

14.363,79-

Totaal

€

82.825,40
23.307,28
8.252,80
30.394,88
6.646,79
12.936,64

164.363,79

164.363,79-

€

€
57.126,04
14.363,7942.762,25

Totaal inkomsten:
Totaal kosten:
Reserve 2018:
Totale reserve 2019:

€
150.000,00
164.363,79
57.126,04
42.762,26

In 2019 is jaarlijkse budget met € 14.363
overschreden. Hiervoor is onder meer het
Waddenzee brede risicoprofiel opgesteld.
De overschrijding van het budget is vanuit
de beschikbare reserve gefinancierd.
Hiervan is melding gemaakt in het Bestuurlijk
Waddenzee Overleg.

De BTW is niet compensabel

Reserve
Saldo t/m 2018
2019 - onttrekking
Totaal in reserve

FINANCIEEL VERSLAG 2019
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B1

Bestuurlijk Waddenzee
Overleg

Samenstelling Bestuurlijk Waddenzee Overleg 2019
Bestuurlijk Waddenzee Overleg (BWO)
Voorzitter
W. Kleinhuis, directeur VRF (tijdelijk)/H.J. Bolding, burgemeester Het Hogeland
Burgemeester
R. van Dam, burgemeester Hollands Kroon
Burgemeester
B. Wassink, burgemeester Terschelling
Algemeen lid
W. Kleinhuis, directeur Veiligheidsregio Fryslân
Algemeen lid
W. Mansveld, directeur Veiligheidsregio Groningen
Algemeen lid
M. Smeekes, directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Algemeen lid
M. Attema, Rijkswaterstaat Noord-Nederland, directeur Netwerkmanagement
Algemeen lid
R. Blok/J. van Zanten, directeur Kustwacht
Algemeen lid
B. Streefland, vertegenwoordiger Economische Zaken
Waterfunctionaris
J. Regeling/P. Ros, CRW - Veiligheidsregio Fryslân
Secretaris
R. Veenstra, CRW - Veiligheidsregio Fryslân
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B2

Tactisch Waddenzee
Overleg en werkgroepen

Samenstelling Tactisch Waddenzee Overleg en werkgroepen Vakbekwaamheid
en Risico’s, Planvorming en Procedures
Tactisch Waddenzee Overleg (TWO)
Algemeen lid/ voorzitter
G. van Alst, Veiligheidsregio Fryslân
Waterfunctionaris
J. Regeling/P. Ros, Veiligheidsregio Fryslân
Algemeen lid
D. Overgaauw, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Algemeen lid
A. van den Berg, Veiligheidsregio Groningen
Algemeen lid
S. Dingenouts, Rijkswaterstaat
Algemeen lid
S. de Wild/H. Spiegelaar, Kustwachtcentrum
Secretaris
R. Veenstra, CRW - Veiligheidsregio Fryslân

Werkgroep Vakbekwaamheid
Voorzitter
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid
Secretaris
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Werkgroep Risico’s, Planvorming en Procedures
Voorzitter
G. van der Kruk, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Algemeen lid
A. Berends, Veiligheidsregio Fryslân
Algemeen lid
J. de Boer, Veiligheidsregio Groningen
Algemeen lid
W. Riesenkamp, Rijkswaterstaat Noord-Nederland
Algemeen lid
D. Veen, KNRM
Algemeen lid
J. Zweed, Kustwachtcentrum
Algemeen lid
P. Ros, waterfunctionaris Veiligheidsregio Fryslân
Secretaris
J. den Dulk, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

W. Buteijn, Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
P. Wanders, Veiligheidsregio Fryslân
A. Bruintjes/M. Hoving, Veiligheidsregio Groningen
A. Dekker, Rijkswaterstaat
D. Veen, KNRM
R. Corstanje, Kustwachtcentrum
C. Hermans, Meldkamer Noord-Holland Noord
J. Bron, Meldkamer Noord-Nederland
R. Veenstra, CRW - Veiligheidsregio Fryslân
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coördinatie
regeling
waddenzee

