
JAARVERSLAG 2020

Over CRW en IBP-W
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 
incident- en rampenbestrijding zijn vastgelegd in het 
Incidentbestrijdingsplan Waddenzee (IBP-W) en het in 
2004 ondertekende CRW-convenant.

De partners die in 2020 betrokken  
waren bij het IBP-W zijn:

• Veiligheidsregio 
Groningen

• Veiligheidsregio Fryslân
• Veiligheidsregio Noord-

Holland Noord
• Gemeente Oldambt
• Gemeente Delfzijl
• Gemeente Het Hoge 

land 
• 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
• Rijkswaterstaat Noord-

Nederland
• Ministerie van 

Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit

• Kustwacht Nederland
• Koninklijke Nederlandse 

Reddingmaatschappij
• Politie Landelijke 

Eenheid en regionale 
eenheden Noord-
Nederland en Noord-
Holland

• Havenbedrijven in het 
Waddengebied

• Rederijen Waddenveren

Veiligheidsregio Fryslân is de coördinerende 
veiligheidsregio. De CRW is als zelfstandig onderdeel 
ondergebracht bij de afdeling Crisisbeheersing van 
Veiligheidsregio Fryslân.

Eindafrekening CRW 2020

Inkomsten & storting reserve
Bijdrage Rijkswaterstaat
(1/3, maximaal € 51.650)

€ 45.111,29 -

Bijdrage veiligheidsregio's € 51.650,00 -
Bijdrage eilandgemeenten € 25.825,00 -
Bijdrage Waddenzeekustgemeenten € 25.825,00 -
Storting reserve € 13.077,43   
Totaal € 135.333,86 -

Uitgaven                         De BTW is niet compensabel

Loonkosten
• secretaris, waterfunctionaris
• ondersteuner
• communicatieadviseur

 
€ 65.661,59 
€ 24.763,31 

€ 3.411,67
Vakbekwaamheid  € 21.319,16
Vergader- en overige kosten € 624,94
Communicatiekosten € 4.307,19
Actualisering IBP-Wadden € 15.246,00
Totaal € 135.333,86

Reserve
Saldo t/m 2019 € 42.762,25
Storting 2020 € 13.077,43
Totaal € 55.839,68

www.crw-waddenzee.nl

088 22 99 111

crw@vrfryslan.nl

@IBP_Waddenzee

Coördinatie Regeling Waddenzee  
Harlingertrekweg 58  
8913 HR Leeuwarden

Contact

Resultaten 2020
Ondanks de Covid-19-pandemie kon de CRW in 2020 de meeste werkzaamheden uit het jaarprogramma 2020 als gepland 
uitvoeren. Wel kwam een aantal onderdelen te vervallen waarbij fysieke aanwezigheid noodzakelijk was, zoals bijeenkomsten, 
trainingen en oefeningen. Ook was beschikbare capaciteit bij de CRW-deelnemers en haar netwerkpartners beperkter door 
langdurige inzet van medewerkers in de crisisorganisatie.

Loonkosten van CRW-medewerkers die zijn gemaakt voor de crisisorganisatie zijn door de veiligheidsregio vergoed. De bijdrage 
van de deelnemers aan de CRW-regeling blijft ongewijzigd. Het overschot op de jaarrekening is toegevoegd aan de reserve.

Bestuurlijk Waddenzee Overleg/
Tactisch Waddenzee Overleg 

• Bewaking voortgang CRW-jaarprogramma 2020.
• Opstellen concept-convenant Kustwacht en 

veiligheidsregio’s Waddengebied.
• Netwerkrelatiegesprekken met vijf burgemeesters 

en AOV’ers door waterfunctionaris.

Afwikkeling containercalamiteit  
MSC ZOE 

• Brief verzonden naar ministerie Infrastructuur en 
Waterstaat over vaarroute Noordzee.

• In samenwerking met Rijkswaterstaat 
organiseren van digitale bijeenkomsten om te 
komen tot een handreiking voor de inzet van 
vrijwilligers.

• Het BWO+ fungeerde in 2020 als informatie- en 
afstemmingsplatform, waarin Rijkswaterstaat 
als verantwoordelijke actiehouder de betrokken 
overheidsdiensten op de hoogte hield over de 
voortgang. In het BWO+ van 21 oktober zijn 
alle deelprocessen afgerond en is besloten het 
BWO+ af te schalen en openstaande actiepunten 
(zoals de evaluatie van de nafase en verkenning 
reikwijdte fonds rederij MSC ZOE) over te dragen 
aan het regulier BWO. 

• Netwerkgesprekken voeren met 
belangenorganisaties van de visserij.

• Bijdrage door waterfunctionaris aan 
informatiebijeenkomsten over MSC ZOE van 
diverse landelijke en bestuurlijke overleggen.

 

Expertisegroep Risico’s, 
Planvorming en Procedures 

• Actualisering van het IBP-W (fysiek en digitaal)
• Herziening en verbetering van werkprocessen. 
• Aanlandingsplaatsen Waddenzee en IJsselmeer 

gecheckt ten behoeve van OvD-boekje/-app 
‘Wijzer op het Water’ en IBP-IJsselmeer.

Expertisegroep  
Vakbekwaamheid 

• Intensiveren samenwerking Vakbekwaamheid 
CRW en SAMIJ (IJsselmeergebied).  

• Opstarten procedure herziening gezamenlijke 
E-learning CRW en SAMIJ.

• Opstarten procedure meerjarenplan Vakbekwaam 
2021 –2023.

• Opstarten opstapregeling KNRM en 
ambulancezorg.

• Opstaptraining Eemsgebied KNRM en brandweer 
(september).

• Opstarten opstellen evaluatiemethodiek (met 
SAMIJ). 

• Voorlichting/instructie over incidentbestrijding op 
het water tijdens bijeenkomst van het Maritiem 
Instituut Willem Barentsz (Terschelling).

• Voorlichting/instructie over incidentbestrijding 
op het water tijdens bijeenkomsten op de 
Meldkamer Flevoland/Gooi en Vechtstreek (voor 
meerdere meldkamers).

Communicatie 

• Realisatie jaarverslag 2019.
• Vernieuwing en actualisering website met eigen 

url www.crw-waddenzee.nl. 
• Bijhouden Twitter-account @IBP_Waddenzee.
• Productie video over risico’s aan boord van 

riviercruisesschepen in samenwerking met SAMIJ.
• Productie brochure ‘Hulpverlening bij incidenten 

op het Wad’.

https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/coordinatie-regeling-waddenzee/
mailto:crw@vrfryslan.nl
https://twitter.com/IBP_Waddenzee
https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/media/5013/jaarverslag_crw_2019_webversie_def.pdf
https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/coordinatie-regeling-waddenzee/
https://bit.ly/39DyiEl
https://www.youtube.com/watch?v=UCd3ptQ_sgw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UCd3ptQ_sgw&feature=youtu.be
https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/media/5854/crw-folder_2020_em_web.pdf
https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/media/5854/crw-folder_2020_em_web.pdf

