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Abstract 
De oefening Waterwedloop 2021 is een grensoverschrijdende oefening waarin geoefend 
is met een hoogwaterscenario. Verschillende crisispartners aan weerszijden van de grens 

bepaalden effecten van de hoogwater-situatie, wisselden informatie uit, namen 
besluiten, communiceerden met crisispartners en dachten na over de boodschap voor 

bewoners ten aanzien van de crisis en handelingsperspectieven.  
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1. Inleiding 
 

In augustus 2010 viel in grote delen van Oost-Nederland en Noordrijn-Westfalen extreem veel 

neerslag. Deze situatie heeft veel overlast en lokaal ook schade veroorzaakt. Deze situatie heeft 

aangetoond dat een tijdige informatie-uitwisseling op maat tussen Nederlandse en Duitse 

waterbeheerders en crisisorganisaties van groot belang is. In 2011/2012 hebben de betrokken 

organisaties hier dan ook afspraken over gemaakt. Op basis van deze afspraken is er een ‘Alarmplan 

hoogwater’ opgesteld.  

In 2016 is vervolgens de eerste multidisciplinaire grensoverschrijdende wateroverlast oefening 

“Grenzeloze Regen/ Grenzenloser Regen” georganiseerd. Dit was een succesvolle oefening, hoewel de 

mate van afstemming over de grens nog wel te wensen overliet. Dit had mede te maken met de 

complexiteit van het scenario dat geoefend werd. De oefening die voor 2020 werd gepland moest 

daarom qua scenario minder complex worden, om zo in de oefening met name meer aandacht te 

krijgen voor de grensoverschrijdende afstemming tussen crisispartijen.  

De adviesbureaus Plan-B Crisismanagement en Public Result is gevraagd om, naast het opstellen van 

het overkoepelende D-NL-oefendraaiboek en het opzetten van de oefening, de multidisciplinaire 

evaluatie op zich te nemen.  

Aan de oefening deden aan Nederlandse zijde teams mee van Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap 

Vechtstromen en aan Duitse zijde teams van de Bezirksregierung Münster, Kreis Borken en Landkreis 

Grafschaft Bentheim. Daarnaast hebben diverse organisaties een rol vervult als tegenspeler in de 

responscel (o.a. Veiligheidsregio Twente en de NWLKN). Met name de inzet van grensliaisons tijdens 

de oefening om informatie-uitwisseling te faciliteren, was een noviteit.  

De algehele oefenleiding lag in handen van Plan-B Crisismanagement en Public Result, in nauwe 

samenwerking met de Nederlandse en Duitse oefenleiding, die de organisatie van de oefening binnen 

de eigen organisaties verzorgden.  

Om het scenario eenvoudiger te houden is gewerkt met een scenario Noord en Zuid. Waarin in beide 

scenario’s rijzende waterstanden zorgden voor een dreigende overstroming in het grensgebied van 

Duitsland en Nederland. Door de Coronacrisis die vanaf maart 2020 effect kreeg op de samenleving, heeft 

deze oefening niet medio maart 2020, maar op 10 juni 2021 plaatsgevonden.   

Deze grensoverschrijdende hoogwateroefening ‘Waterwedloop’ is onderdeel van het project LIVING 

Vecht-Dinkel. Dit project wordt in het kader van het INTERREG V A-programma medegefinancierd met 

middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Andere co-financiers zijn de 

provincie Overijssel, het ministerie van federale en Europese zaken en regionale ontwikkeling van de 

deelstaat Nedersaksen en het ministerie van economische zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. 
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2. Oefening – Hoe zijn we uitgedaagd? 

2.1 Deelnemers 
De volgende organisaties hebben deelgenomen aan de oefening 'Waterwedloop'.  

Nr. Organisatie 

1.  Waterschap Rijn en IJssel  

2.  Waterschap Vechtstromen 

3.  Kreis Borken 

4.  Landkreis Grafschaft Bentheim 

5.  Bezirksregierung Münster 

  

Met 'deelnemers' bedoelen we alle functionarissen die actief aan de oefening hebben deelgenomen en 

die deel hebben uitgemaakt van bovenstaande organisaties. Veiligheidsregio’s, gemeenten, 

Rijkswaterstaat, Defensie, NWLKN, politie en overige rollen zoals burgers, media en bedrijven zijn 

nagespeeld door responscellen. 

Crisisteam van Bezirksregierung Münster in actie 

 

2.2 Organisatie 
De oefening is vanaf begin 2019 tot maart 2020 voorbereid door een Duits-Nederlandse 

voorbereidingsgroep. Medio maart 2020 zou de oefening plaatsvinden. De voorbereidingsgroep bestond 

uit vertegenwoordigers van alle betrokken organisaties. De coördinatie van de voorbereiding en de 

uitvoering van de oefening lag vanaf medio 2019 bij twee adviseurs van Plan B Crisismanagement en 

Public Result in samenwerking met de voorbereidingsgroep. Door de Coronacrisis is de oefening 

uitgesteld en is de voorbereiding van de oefening weer vanaf eind 2020 opgepakt. Door de onzekerheid 

rond het fysiek kunnen oefenen, is ook het oefenen via digitale teams voorbereid. Dit gaf de optie om ook 

op afstand de oefening te draaien en gaf ook nieuwe oefendoelen om op deze wijze een crisis (maar dus 

ook een oefening) op afstand grensoverschrijdend aan te pakken. 

De leden van de voorbereidingsgroep, grotendeels bestaande uit deel-oefenleiders, hebben op een 

proactieve en zeer betrokken manier een positieve bijdrage geleverd aan de voorbereiding, uitvoering en 

evaluatie van de oefening. De deel-oefenleiding gaf vorm en leiding aan de oefening in de eigen 

organisatie. 
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Tijdens de oefening werd er vanuit Gronau overkoepelend leidinggegeven aan de grensoverschrijdende 

oefening. In zowel Nederland als Duitsland waren op 10 juni 2021 meerdere responscellen operationeel. 

Er werd met fysieke, vaak kleinere teams gewerkt, soms aangevuld met een tweede cirkel op afstand 

(digitaal). De enthousiaste en professionele inbreng van deze tegenspelers in de responscellen hebben 

het mogelijk gemaakt dat de deelnemers op een realistische wijze hebben kunnen oefenen. Naar 

schatting waren ongeveer 110 personen betrokken bij deze oefening. 

Deze oefenorganisatie is door middel van een enquête geëvalueerd. De uitkomsten van die enquête zijn 

terug te vinden in bijlage 4. De oefening werd goed tot zeer goed beoordeeld. Leerpunten voor een 

volgende oefening kunnen hieruit worden opgemaakt.  

 

Deel van de responsecel in Gronau 

 

 

2.3 Randvoorwaarden  
Om goed voorbereid te zijn op wateroverlast is het belangrijk dat de waterbeheerders en 

crisisbeheersingsorganisaties elkaar weten te vinden en goed bereikbaar zijn. Verder is het belangrijk dat 

de informatievoorziening grensoverschrijdend op orde is en dat er, waar mogelijk, grensoverschrijdend 

wordt samengewerkt en geoefend. 

Afbeelding: Demingcircle als model voor doorontwikkeling van grensoverschrijdende crisisbeheersing 
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In gezamenlijkheid zijn in de voorbereiding op de nieuwe oefening enkele randvoorwaarden vastgesteld 

Randvoorwaarden 

• Men zet in op een positieve leerervaring in een veilige leeromgeving 

• Er wordt op basis van de uitkomsten van de evaluatie van de oefening van 2016 

doorontwikkeld 

• Het scenario is beperkt tot de hoogwaterdreiging; dus voeg geen watervervuiling of grote 

openbare ordeproblemen toe aan scenario 

• Focus in oefening op grensoverschrijdende samenwerking 

• Men presenteert in elke organisatie vooraf intern het Alarmplan in  

• Men oefent op het delen van informatie, het daarop baseren van besluiten en tijdige 

afstemming  

• Men werkt met grensliaison(s) tijdens de oefening en oefen met name met het delen van 

informatie 

• Men werkt met communicatieadviseurs die grensoverschrijdende afstemming borgen 

• Crisiscommunicatie is een secundair oefendoel 

• Veiligheidsregio’s worden betrokken bij de oefening  

2.4 Scenario’s en oefendoelen 
Om het scenario niet te complex te maken, dat bleek namelijk in 2016 zo te zijn, is er gewerkt met twee 

kleinere scenario’s. Dit moest bevorderen dat men meer grensoverschrijdend te werk zou gaan. In bijlage 

3 zijn kaarten opgenomen waarin de crisiselementen van de scenario’s in het gebied zijn opgenomen. 

De volgende startsituatie was voor beide scenario’s gelijk.  

“Het is donderdag 1 juni 2021. De afgelopen dagen heeft het veel geregend. In delen van Nederland 

(Gelderland, Overijssel en Drenthe) en Duitsland (Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen) is er in de 

afgelopen tien dagen gemiddeld tussen 15 en 20 mm regen per dag gevallen. Inmiddels staan velden en 

weilanden onder water, beken en waterlopen zijn meer dan vol. Ook de waterstanden van de grote 

rivieren zijn sterk gestegen.” 

Daarna werden in het gebied twee scenario’s ingezet, namelijk: deelscenario Noord en deelscenario Zuid. 

In het noordelijke deel van het gebied speelde het volgende scenario. 

Deelscenario Noord (Vecht en Dinkel) 

Gisteravond meldde de weerdienst dat er de komende twee dagen een lagedrukgebied met bijbehorend 

neerslagfront over Nederland trekt, waarbij rekening moet worden gehouden met zware neerslag. Het 

front leek eerst ten noorden van Nederland langs te trekken, maar intussen is duidelijk geworden dat er 

ook verder naar het zuiden, op Nederlands grondgebied, buien te verwachten zijn. Vooral in het 

noordoosten van Nederland en het noordwesten van Duitsland worden zware buien verwacht. De situatie 

doet denken aan 1998, toen grote delen van Noordoost-Nederland te kampen hadden met wateroverlast. 

Als de regio inderdaad door de verwachte neerslag wordt getroffen, zou de situatie zelfs erger kunnen 

worden dan in 1998.  
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Het crisisteam van waterschap Vechtstromen tijdens de oefening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het zuidelijke deel van het gebied speelde het volgende scenario. 

Deelscenario Zuid (Slinge) 

De rivieren en beken in de Achterhoek staan heel hoog. Direct voorbij de grens rondom Südlohn zijn de 

afgelopen nacht zware buien gevallen. De waterstand bij het meetpunt Kotten op de Boven-Slinge is in 

een paar uur tijd gestegen tot bijna 41 m + NAP. Medewerkers van Waterschap Rijn en IJssel ontdekken 

tegen 08:30 uur dat zich op de Boven-Slinge bij Buskersbos - een natuurgebied in eigendom van 

Natuurmonumenten – een stuwdam van bomen en drijfhout heeft gevormd.  

Oefendoelen per scenario 

De oefendoelen van de oefening zijn vastgesteld met bijbehorende vooraf bepaalde verwachtingen van 

de crisisstaven op basis van de voorliggende hoogwater-scenario’s in het gebied. Deze verwachtingen zijn 

in blauwe tekst opgenomen in hoofdstuk 3, waar naast de verwachtingen, de gerealiseerde output is 

beschreven.  
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3. Uitkomsten evaluatie - Hebben we de doelen gehaald? 
Hieronder worden allereerst de methodiek en daarna de resultaten van de evaluatie beschreven.  

3.1 Evaluatiemethodiek 
Voor de oefening is een evaluatieformat ‘Rapportage Waarnemers’ opgesteld voor de 

waarnemers/oefenleiders van de verschillende deelnemende organisaties, met als doel dat men 

uniform resultaten van de oefening aanlevert. Op deze manier kon voorliggend multidisciplinair 

evaluatierapport mede worden opgesteld i.r.t. de vastgestelde grensoverschrijdende oefendoelen.  

• Oefendoel 1: Besluitvorming met Alarmplan 

• Oefendoel 2: Grensoverschrijdende informatie-uitwisseling 

• Oefendoel 3: Grensoverschrijdende crisiscommunicatie 

Daarnaast zijn twee digitale enquêtes opgesteld voor deelnemers en waarnemers. Deze enquêtes 

zijn na de oefening ingevuld. Ook de enquêtes vroegen met name door naar resultaten ten aanzien 

van de oefendoelen.  

Omdat de oefening in 2016 nog wat te wensen overliet ten aanzien van het grensoverschrijdend 

afstemmen tussen de crisispartners, hebben we dit jaar vóór de oefening bepaald welke output we 

van crisisstaven mochten verwachten. Daarbij wilden we bepalen of de crisisstaven tijdens de 

oefening ‘de goede dingen’ op ‘de goede manier’ doen. De volgende vragen hebben we voorgelegd: 

• Welke grensoverschrijdend afgestemde effecten beogen we? 

• Welke grensoverschrijdend afgestemde maatregelen moeten worden getroffen? 

• Welke grensoverschrijdend afgestemde beslisinformatie moet (wanneer) worden gedeeld? 

• Welke grensoverschrijdend afgestemde communicatieboodschap is juist? 

De antwoorden op deze vragen zijn als onderdeel opgenomen in het format van de waarnemers als 

handvat om de resultaten tijdens de oefening te wegen en te checken of de goede dingen op de 

goede manier gebeurden. Daarnaast gaven de antwoorden op de vragen de (deel)oefenleiding en 

responscel leden handvatten om tijdens de oefening te sturen op grensoverschrijdende 

samenwerking.  

De inzet van grensliaisons aan weerszijden van de grens en het gebruik maken van digitaal 

vergaderen werd expliciet voorbereid in de aanloop naar de oefening, en expliciet gedeeld met de 

deelnemers als werkwijzen om mee te oefenen. Deze elementen werden ook meegenomen in de 

evaluatie. 

Naast de rapportages van de waarnemers en de digitale enquêtes voor deelnemers en waarnemers 

zijn ook enkele evaluatie-sessies gehouden, namelijk: 

• 1e bijeenkomst direct na einde oefening: first impression bijeenkomsten; geleid door deel-

oefenleiders samen met waarnemers, korte evaluatie  

• 1e bijeenkomst direct na einde oefening: first impression bijeenkomst(en) responscel(len) en 

overall oefenleiding, korte evaluatie 

• 2e bijeenkomst: Deel-oefenleiders koppelen first impressions terug in ‘first impression sessie’ 

van voorbereidingsgroep (‘Output’ 1e bijeenkomsten) 

• 3e bijeenkomst: Presentatie concepteindrapport 

Enquêtes, rapportages en evaluatie-bijeenkomsten vormen de basis van voorliggend 

evaluatierapport.  
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Er is voor gekozen de resultaten van beide scenario’s te evalueren.  Het type dreigingen in het gebied 

zorgden ervoor, dat er twee clusters van samenwerkende organisaties waren. Bezirksregierung 

Munster was bij beide scenario’s betrokken. Vanzelfsprekend waren alle dreigingen in het gebied 

relevant voor alle crisispartners. Met name crisiscommunicatie leverde een aandachtspunt op die 

betrekking had voor het hele gebied, waarbij een persconferentie voor het hele gebied meer voor de 

hand lag.  

Vooruitlopend op de resultaten nog het volgende. Door de Coronacrisis, werd er tijdens de oefening 

meer digitaal tussen teams en mensen afgestemd. Dit was voor grensoverschrijdende afstemming 

vaak een aanwinst. Intern/ monodisciplinair leverde dat juist soms een handicap op, omdat men niet 

even makkelijk naar elkaar kon toelopen, als er bereikbaarheidsproblemen waren.  

Hieronder zijn de resultaten beschreven. De gerealiseerde output die is beschreven, is met name 

door waarnemers vastgesteld. Daarnaast zijn enkele belangrijke uitkomsten van de enquête 

Deelnemers verwerkt. Voor alle enquêteresultaten van de Deelnemers, wordt verwezen naar bijlage 

2.  

3.2 Resultaten oefendoel besluitvorming met Alarmplan 
Hier nemen we oefendoel 1. onder de loep. Steeds wordt eerst de verwachte output van crisisstaven 

beschreven, waarna de realiteit tijdens de oefening in beeld wordt gebracht.  

Verwachte output crisisstaven - Deelscenario Noord 

De neerslag van de afgelopen periode is zo buitensporig dat zich een watergolf ontwikkelt richting de 

Dinkel en de Vecht. Er wordt een piek 10.70 NaP op de Vecht verwacht op 13 juni 2021 om 00:00 uur. Met 

name is er afstemming nodig tussen waterschap Vechtstromen, Bezirksregierung Münster en Landkreis 

Grafschaft Bentheim. Naast besluitvorming rond inzet van een retentiegebied NZ Meene, die tijdig moet 

worden afgerond (tijd: uiterlijk 15 uur) om voorbereidingen voor de inzet van dit retentiegebied tijdig te 

kunnen realiseren, volgen een melding rond losgeslagen hout in Duitsland, een versperring in Nederland 

van de stuw Haandrik door drijfhout later en een melding van een veewagen in de Raderwijkbeek 

(eventueel met verontreiniging). Zowel Nederland als Duitsland zijn verantwoordelijk voor het afvangen 

van het hout en het verwijderen van de veewagen uit de watergang. 

Gerealiseerde output crisisstaven – Deelscenario Noord 

In meerdere of mindere mate is gebruik gemaakt van het Alarmplan1. Al in de ochtend is vanuit 

waterschap Vechtstromen verzocht contact te leggen met Duitsland. Dit lukte echter pas laat in de 

oefening. Bezirksregierung Münster heeft toen in de middag contact gehad met het Waterschap 

Vechtstromen over een uniform situatiebeeld. Wel is bij Waterschap Vechtstromen de actie inzet 

dijkleger via het operationele team geïnitieerd. Draaiboeken zijn bij Waterschap Vechtstromen door 

systemen en keten goed gebruikt (Inzet retentiegebied).  

Bij het waterschap werd het gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het afvangen van het hout en het 

verwijderen van de veewagen uit de watergang niet zo gevoeld. Vanuit Nederland werd het gezien als een 

Duits probleem zolang het nog niet over de grens is. In Actiecentrum water van het waterschap is wel een 

netwerkanalyse gemaakt. 

De tijdige grensoverschrijdende contactmomenten werden voor communicatie wel gezocht. Men kreeg 

elkaar niet goed te pakken. Zowel vanuit Vechtstromen als vanuit de Bezirksregierung en Landkreis 

Grafschap Bentheim is over de overige zaken weinig interactie. Er kwamen noch vanuit Duitsland, noch 

vanuit Nederland grensoverschrijdende verzoeken.  

 
1 Met name de bereikbaarheidsgegevens werden gebruikt. 
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In het operationele team van het waterschap zijn niet specifiek de grensoverschrijdende zaken van de 

thema’s besproken en actiepunten/knelpunten geformuleerd. Wel werden specifiek de thema’s voor 

Vechtstromen doorlopen met ook in het achterhoofd dat het water uit Duitsland komt en de gevolgen 

daarvan. Landkreis Grafschaft Bentheim heeft niet echt met Alarmplan gewerkt. 

Verwachte output crisisstaven - Deelscenario Zuid  

Als gevolg van de grote afvoerhoeveelheden ontstaat een dam van drijfhout in de Boven-Slinge 

(Nederlands deel) waardoor vervolgens weer wateroverlast ontstaat op Duits grondgebied. Met name is 

afstemming nodig tussen WS Rijn en IJssel en Kreis Zuid scenario Kreis Borken. Afstemming over 

verwachte neerslag en afvoer van water vanuit Duitsland naar Nederland en mogelijkheden t.a.v. retentie 

in het betreffende gebied. Kreis Zuid scenario Kreis Borken wil dat het water op haar grondgebied zo snel 

mogelijk zakt en heeft hierover met name met waterschap Rijn en IJssel contact. 

Gerealiseerde output crisisstaven – Deelscenario Zuid 

Bezirksregierung Münster geeft aan dat het alarmplan met name werd gebruikt voor de 

bereikbaarheidsgegevens. Een verzoek aan de Kreis Borken om af te stemmen over het situatiebeeld bleef 

onbeantwoord.  

De Bezirksregierung had geen verzoeken voor Nederland, aangezien hun wateren zich in de bovenloop 

bevonden. Maar een algemeen overzicht van de situatie is altijd nuttig, ook om de mogelijkheden van 

bijstand na te gaan. Voor zover bekend zijn alle grensoverschrijdende thema’s bekeken.  

Kreis Borken heeft het alarmplan voor de bereikbaarheid gebruikt. De liaison was bij het Kreis bij de 

crisisvergadering via Zoom aanwezig. Aanvullend was hij doorlopend telefonisch en per mail bereikbaar. 

Met de liaison van Nederland was op elk moment afstemming mogelijk. De vraag van de Nederlandse 

kant om een liaison in te zetten vanuit het Kreis kwam niet snel op gang omdat de techniek niet was 

afgestemd. Er was slechts kort contact voor vaktechnische uitwisseling.  

Rijn en IJssel hebben het Alarmplan toegepast om de netwerkanalyse te doen en om contact op te nemen 

met de verschillende organisaties. Verder vond de meeste communicatie en informatie-uitwisseling via de 

Liaison van het Waterschap plaats. De algemene nummers (eerste ingang) van het Alarmplan waren niet 

altijd bereikbaar en/of was er wat onduidelijkheid dat het om een oefening ging.  

Via de liaison waren er tijdige grensoverschrijdende contactmomenten.  

Crisisteam waterschap Rijn en IJssel met Duitse deelnemers via het beeldscherm 

 

De liaison vanuit het waterschap bij Kreis Borken heeft zijn handen vol gehad aan het aansluiten bij 

vergaderingen aan Nederlandse zijde en Duitse zijde. Daarnaast werd van de liaison verwacht dat hij uit 

de bulk van informatie de belangrijkste informatie filtert en duidt. Dit was veel. Door niet alle informatie 
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door te sturen, maar gerichter om te gaan met informatievragen en aanbod, kunnen we de volgende keer 

de liaison ontlasten en sneller tot en goed beeld van de situatie komen. 

Er was in dit scenario sprake van tijdige beantwoording van grensoverschrijdende verzoeken, omdat bij 

aanvang van de oefening de liaison van het waterschap is ingezet bij Kreis Borken (digitaal). Hierdoor 

kwam communicatie en afstemming via digitaal vergaderen, mails en telefoon al snel op gang.  

Kreis Borken (twee collega’s) zijn betrokken/ hebben deelgenomen aan het Actiecentrum overleg van het 

waterschap. Twee deelnemers van Kreis Borken hebben digitaal inbreng gehad, zo zijn er verzoeken (over 

bijvoorbeeld waterberging) en knelpunten (over bijvoorbeeld hoeveelheden water richting Nederland) 

besproken.  

Het waterschap heeft operationeel geoefend, dus fase 1 met een Actiecentrum waterschap.  Via de 

liaison vanuit het waterschap bij Kreis Borken vond continu afstemming plaats. Ook collega’s van Kreis 

Borken en ‘s middags ook vanuit Bezirksregierung Münster, zaten digitaal bij WRIJ aan tafel.  Er is 

kaartmateriaal gedeeld tussen de organisaties per mail. 

Enquête deelnemers 

Uit de resultaten van de enquête Deelnemers blijkt het volgende ten aanzien van grensoverschrijdende 

besluitvorming op basis van het Alarmplan. 

Wat betreft het toepassen van het alarmplan in het hele gebied blijkt, dat ten aanzien van de vraag of alle 

relevante grensoverschrijdende thema’s voldoende zijn afgewogen, de antwoorden nogal variëren. Met 

name Waterschap Rijn en IJssel is tevreden met deze afwegingen. Gelet op de vlotte inzet van liaisons en 

digitale vergaderingen, was afstemming makkelijker geworden. Ook Bezirksregierung Münster en Kreis 

Borken waren over het algemeen tevreden met de afstemming.  

Waterschap Vechtstromen heeft meer spreiding wat betreft deze vraag. Dat is ook te verklaren omdat de 

afstemming daar grensoverschrijdend laat op gang kwam. Bentheim was niet tevreden met de 

afstemming. Voor deze partij kwam de afstemming niet uit de verf.  

Enkele nuttige tips werden genoemd, om het Alarmplan verder uit te werken: 

• Bedoeling van het plan beter uitwerken (uitgangspunten) 

• Actuele gegevens borgen 

• Toegankelijk document maken, ook voor de nieuwkomer 

• Overzicht wie met wie contact moet leggen (denk ook aan opschaling en niveaus operationeel, 

tactisch en strategisch) 
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3.3 Resultaten oefendoel Grensoverschrijdenden informatie-uitwisseling 
De verwachte output van crisisstaven en de behaalde resultaten met betrekking tot oefendoel 2. 

Grensoverschrijdende informatie-uitwisseling, worden hier beschreven. 

Verwachte output crisisstaven - Deelscenario Noord 

Informatie-uitwisseling gaat over ontwikkelingen waterstanden en voorspellingen. Nederland zal aan 

Duitsland (Landkreis Grafschaft Bentheim) vragen of ze nog water kunnen vasthouden. Verder vindt 

uitwisseling van informatie plaats over de incidenten rond losgeslagen hout en een te water geraakte 

veewagen (Landkreis Grafschaft Bentheim).   

Gerealiseerde output crisisstaven - Deelscenario Noord 

Wat opvalt is dat er vanuit het de crisisteams weinig uitwisseling en afstemming is tussen Duitsland en 

Nederland over de ontwikkelingen, knelpunten: denk aan de situatie rond de sluis, het ongeluk, de 

boomstammen en inzet van het retentiegebied. De eerdergenoemde lastige bereikbaarheid heeft dit 

vooral veroorzaakt. Met uitzondering van communicatie daar is wel afstemming over gezamenlijke 

boodschap. Het situatiebeeld tussen Vechtstromen en Bezirksregierung Münster wordt laat in de middag 

afgestemd. Er wordt met name gekeken naar impact van het scenario voor eigen organisatie. De urgentie 

van de samenwerking/info delen en wat komt er vanuit Duitsland op het waterschap afkomt, komt niet 

naar boven tijdens overleg. Het is heel latent en blijft aan de oppervlakte hangen.  

Het uitwerken van problematiek/issues van Vechtstromen (keten en systemen, communicatie, 

verschillende crisisteams) zijn prima. Risico’s en knelpunten zijn in beeld. Er is kennis aanwezig in overleg 

en organisatie met betrekking tot het handelingsperspectief en de knelpunten. Pas aan eind van de 

oefening vindt er grensoverschrijdend contact plaats. 

Landkreis Grafschaft Bentheim ontvangt geen informatie uit Nederland en van Kreis Borken. Er werd, 

wegens omstandigheden, geen Liaison ingezet, die de informatie-uitwisseling had kunnen verbeteren. 

Grensoverschrijdende besluiten werden ook niet gedeeld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Box 3.1 Quotes uit enquête Waarnemers 
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Verwachte output crisisstaven - deelscenario Zuid 

Informatie-uitwisseling gaat over ‘of’ en ‘waar’ retentiemogelijkheden zijn, en wat de effecten van deze 

retentiemogelijkheden zijn. Verder zal informatie gedeeld worden m.b.t. overstromingsscenario’s (Waar 

komt wanneer hoeveel water?). 

Gerealiseerde output crisisstaven - Deelscenario Zuid 

Bezirksregierung Münster, waterschap Rijn en IJssel en Kreis Borken hebben via liaisons en digitale 

vergaderingen de tijdige informatie-uitwisseling vormgegeven. De grensliaisons waren permanent 

ingebed. De Bezirksregierung deelde geen besluiten grensoverschrijdend, omdat al hun water de 

bovenloop betrof.  

De timing van deelname van de Bezirksregierung aan het ACW-overleg rond 14.45 was wat ongelukkig. Er 

werd al een tijdje geprobeerd om een verbinding te maken, maar er waren geen heldere afspraken over 

wanneer sluit men aan, wat gaat worden besproken en met welk doel. Desondanks pakte het 

gezamenlijke overleg goed uit en was het indrukwekkend om te zien dat crisisteams aan ‘elkaar werden 

gekoppeld’ dankzij de bereidheid en digitale mogelijkheden (Teams).  

Kreis Borken stuurde situatierapportages ook naar Nederland. Kleinere geïnitieerde acties werden niet 

altijd gecommuniceerd.  

Waterschap Rijn en IJssel kon alle relevant informatie betrekken bij besluit, omdat alle input vanuit het 

tegenspel en vanuit de liaisons kon worden betrokken. 

De grensliaison van de Veiligheidsregio heeft eigenlijk geen rol gehad. Dit was inherent aan het scenario 

maar ook omdat er geen grensliaison voor ons gebied mee oefende. (? VR Twente leverde toch deze rol) 

Enquête deelnemers 

Uit de resultaten van de enquête Deelnemers blijkt het volgende ten aanzien van grensoverschrijdende 

informatie-uitwisseling. 

Aan deelnemers is gevraagd of in het hele gebied tijdig relevante informatie grensoverschrijdend is 

gedeeld op het juiste niveau. Uit onderstaande staafdiagram blijkt dat het merendeel, los van het deel dat 

geen antwoord had op de vraag, van mening was dat er niet tijdig relevante informatie 

grensoverschrijdend is gedeeld op het juiste niveau. Ook hier vallen waterschap Rijn en IJssel en Kreis 

Borken positief op, aangezien zei het voor het grootste deel eens zijn met de stelling. Bezirksregierung 

Münster en Waterschap Vechtstromen zijn meer verdeeld. De deelnemers van Bentheim zijn het oneens 

met de stelling. 
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Enkele nuttige tips werden gegeven om informatie-uitwisseling te verbeteren: 

• Agenderen informatie-uitwisseling met grens crisispartners 

• Informatiestromen tussen crisispartners moeten worden uitgewerkt 

• Contactpersonen voor alle externe partijen aanwijzen 

• Er moet inhoudelijke bijstand ontwikkeld worden 

• Meer tweetalige collega’s inzetten voor grensoverschrijdende communicatie 

• Meer grensliaisons, vervanging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Resultaten oefendoel grensoverschrijdende crisiscommunicatie 
De verwachte output van crisisstaven en de behaalde resultaten met betrekking tot oefendoel 3. 

Grensoverschrijdende crisiscommunicatie, worden hier beschreven. Crisiscommunicatie is volgend aan de 

organisatie van de crisisbeheersing. In de oefening kwam grensoverschrijdende samenwerking als eerste 

bij communicatie op gang. 

Verwachte output crisisstaven - Deelscenario Noord 

Deelscenario Noord: De afgestemde boodschap bevat informatie over het algemene beeld over de 

watersituatie. De boodschap moet informatie bevatten over de dreiging in het aangegeven gebied, en 

indien van toepassing het handeling perspectief van hulpverleners, medewerkers van overheden en 

bewoners van het gebied. In de Nederlandse boodschap moet staan dat de Duitse partners er alles aan 

doen om water vast te houden. Informatie over de knelpunten/incidenten moet overeenkomen. 

Gerealiseerde output crisisstaven- Deelscenario Noord 

Waterschap Vechtstromen heeft direct na eerste overleg van operationeel team grensoverschrijdende 

afstemming tussen communicatiemedewerkers over communicatieboodschap in gang gezet. Dit was 

afstemming omgevingscommunicatie. Communicatie was heel proactief op dit vlak.  

De grensoverschrijdende overeenstemming over inhoud communicatieboodschap is in gang gezet. 

Allereerst is tussen de Nederlandse crisispartners afstemming geweest. Tussen waterschap Vechtstromen 

en waterschap Rijn en IJssel is afgestemd, wie waarover zou communiceren binnen de 

grensoverschrijdende context.  

 



 

15 
 

Waterschap Vechtstromen heeft een kernboodschap opgesteld, maar kon Duitsland hierover niet direct 

bereiken. Ongeveer dertig minuten voor het einde oefening is er contact geweest met de 

communicatieadviseur Landkreis Grafschap Bentheim. Daarbij is niet zozeer een kernboodschap 

afgestemd, maar wel het communicatieplan. Hierbij is vooral besproken wie wat zou gaan doen. De 

persconferentie is hierbij ook ter sprake gekomen. 

Enquête deelnemers 

Uit de resultaten van de enquête Deelnemers blijkt het volgende ten aanzien van grensoverschrijdende 

crisiscommunicatie. 

De grensoverschrijdende afstemming kwam tijdens deze oefening met name tot stand op het gebied van 

crisiscommunicatie. Uit het staafdiagram hieronder blijkt echter, dat niet alle deelnemers daar zicht op 

hebben gehad. Verder blijkt dat Landkreis Grafschaft Bentheim hierin niet is meegenomen.  

Enkele nuttige tips om de crisiscommunicatie te verbeteren: 

• Sneller contact zoeken 

• Liaisons inzetten 

• Regelmatig situatierapportages uitwisselen 

• Uitwerken hoe je met zoveel crisispartners toch overeenstemming krijgt 

 

 

Verwachte output crisisstaven - Deelscenario Zuid 

De afgestemde boodschap zal vooral informatie moeten bevatten over de omvang, de tijd en de effecten 

van de wateroverlast. Ook moet het informatie bevatten over het mogelijke handeling perspectief van 

hulpverleners, medewerkers van waterschap Rijn en IJssel en de Kreis Zuid scenario Kreis Borken en 

bewoners van het gebied. 

Gerealiseerde output crisisstaven - Deelscenario Zuid 

In Bezirksregierung Münster werden alleen aan de Bezirksregierung gerichte vragen van de pers werden 

beantwoord. Verdere vragen werden doorgestuurd naar het persbureau van het district Kreis Borken. Er 

was geen grensoverschrijdend contact van de persvoorlichters van de Bezirksregierung. 
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Kreis Borken had geen grensoverschrijdende afstemming tussen communicatiemedewerkers over 

communicatieboodschap. De pr-afdeling was wegens personeelsuitval tot een minimum gereduceerd. Er 

was contact op verschillende niveaus, maar deze waren niet vooraf gepland of gecoördineerd. Er werd 

geen grensoverschrijdende informatie gebruikt voor de communicatieboodschap. 

Waterschap Rijn en IJssel had weinig grensoverschrijdende afstemming tussen 

communicatiemedewerkers over communicatieboodschap. De crisiscommunicatie was in de ochtend 

vooral monodisciplinair. Pas later in de oefening kwam er wat meer afstemming tussen deelnemende 

organisaties. Richting de geplande persconferentie van Vechtstromen was er daadwerkelijke afstemming 

tussen Kreis Borken, Bezirksregierung en Vechtstromen. Wat betreft de grensoverschrijdende 

overeenstemming over inhoud communicatieboodschap kan het volgende worden gezegd. Er heeft 

afstemming plaatsgevonden tussen de deelnemende organisaties. Crisiscommunicatie adviseurs hebben 

communicatielijnen met elkaar opgezet.  

 

  

Box 3.2 – quotes uit enquête waarnemers 
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4. Analyse en aanbevelingen - Hoe kunnen we verbeteren? 
Hoofdstuk 3 geeft veel inzicht in welke resultaten werden verwacht, en welke verwachtingen waar zijn 

gemaakt. Hieronder volgt een korte analyse en aanbevelingen. De aanbevelingen zijn mede aangeleverd 

door waarnemers. 

4.1 Besluitvorming met Alarmplan 
 

Korte analyses scenario’s met betrekking tot besluitvorming met Alarmplan 

Deelscenario Noord: De afstemming die nodig is, met betrekking tot retentiegebied NZ Meene, tussen 

waterschap Vechtstromen, Bezirksregierung 

Münster en Landkreis Grafschaft Bentheim 

komt lastig op gang. Pas in de middag 

komt er contact tussen de 

Bezirksregierung en het waterschap. Het 

Landkreis Grafschaft Bentheim raakt niet 

betrokken. Ook de meldingen rond 

losgeslagen hout in Duitsland, een 

versperring in Nederland van de stuw 

Haanddrik door drijfhout en een 

veewagen te water in Raderwijkbeek, 

levert weinig prikkel voor de 

grensoverschrijdende aanpak. Wegens 

(privé)omstandigheden rond de vaste 

liaisons, worden tijdens de oefening geen 

liaisons ingezet, ondanks dat deze 

werkwijze voorafgaand aan de oefening 

expliciet is voorgesteld aan de deelnemers om “uit te proberen/ te oefenen”. Op basis van het Alarmplan 

werd verwacht dat grensoverschrijdende samenwerking eerder tot stand zou komen.  

Deelscenario Zuid: Door het inzetten van liaisons en digitale vergaderingen komt de grensoverschrijdende 

samenwerking in dit scenario, ondanks enkele technische beperkingen, toch goed op gang. Er wordt een 

netwerkanalyse gemaakt aan Nederlandse zijde, die inzicht geeft in de belangrijke betrokken 

crisispartijen. Besluitvorming op basis van de grensoverschrijdende samenwerking krijgt vorm. 

Aanbevelingen 

• Formuleer uitgangspunten in het Alarmplan, waarin wordt aangegeven in welke situaties men 

samen grensoverschrijdend zou moeten optrekken. Dit betekent dat je ook eerder 

grensoverschrijdend informatie deelt en actie onderneemt.  

• Bij een dreiging in het gebied zou je allereerst grensoverschrijdend moeten afstemmen, wat het 

dreigingsbeeld is en welke opschaling van de organisatie daarbij hoort (Denk aan operationeel, 

tactisch en strategisch niveau). Daarna kun je aan de slag. 

• Werk een alarmplan uit met grensoverschrijdende randvoorwaardelijke processen 

crisisbeheersing: Melding, alarmering, op en afschaling, grensoverschrijdende leiding en 

coördinatie, informatiemanagement (Zie ook aanbevelingen over informatie-uitwisseling in 

paragraaf 4.2) en crisiscommunicatie.  

• Voeg een netwerkanalyse alvast toe aan het alarmplan.  

• Onderzoek of een 24/7 e-mail bereikbaarheid gerealiseerd kan worden en borg digitale 

vergaderwijze.  

Box 4.1 – belangrijkste wijzigingen Alarmplan 

• Formuleer uitgangspunten in welke situaties 

men samen grensoverschrijdend zou moeten 

optrekken.  

• Werk een alarmplan uit met 

grensoverschrijdende randvoorwaardelijke 

processen crisisbeheersing: Melding & 

alarmering, op & afschaling, leiding en 

coördinatie, informatiemanagement en 

crisiscommunicatie. 
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• Maak een compact Alarmplan voor crisissituaties, en een uitgebreide versie van het alarmplan 

voor nieuwkomers en opleiding.  

• Borg actualisatie alarmplan. Laat gegevens jaarlijks even controleren en aanpassen daar waar 

nodig. 

 

4.2 Grensoverschrijdenden informatie-uitwisseling 
 

Korte analyses scenario’s met betrekking tot grensoverschrijdende informatie-uitwisseling 

Deelscenario Noord: Ondanks de dreigende 

situatie voor de crisispartners in het gebied, 

is er weinig informatie-uitwisseling geweest 

ten aanzien van knelpunten met betrekking 

tot de sluis, het ongeluk de boomstammen 

en het retentiegebied. Het situatiebeeld is 

laat in de middag tussen waterschap 

Vechtstromen en de Bezirksregierung 

Münster afgestemd. De focus ligt veelal op 

de eigen organisaties. Tussen Bentheim en 

het waterschap lukt het niet contact te 

leggen.  

Deelscenario Zuid: Informatie-uitwisseling gaat over ‘of’ en ‘waar’ retentiemogelijkheden zijn, en wat de 

effecten van deze retentiemogelijkheden zijn. Verder zal informatie gedeeld worden m.b.t. 

overstromingsscenario’s (Waar komt wanneer hoeveel water?). Met name door de inzet van liaisons en 

digitale vergaderingen, kwam deze informatie-uitwisseling goed tot stand.  

Aanbevelingen 

• Voeg in het alarmplan een hoofdstuk over uitwisseling informatie/ informatiemanagement toe. 

Thema’s die aandacht vragen zijn: bereikbaarheid tijdens vergaderingen, scherp formuleren 

welke informatie wordt gedeeld, inzet en werkwijze liaisons en digitaal vergaderen. 

• Maak gebruik van een netwerkanalyse om de juiste informatie-uitwisseling te realiseren. 

• Laat informatiecoördinator crisisteams langsgaan om informatie op te halen die relevant is voor 

grensoverschrijdend overleg.  

• Voeg bij het hoogwater-scenario in LCMS of in alarmplan standaard het themakopje ‘info 

samenwerkingspartner’ (of stand van zaken samenwerkingspartners’ toe. Dit verleidt om te 

denken aan betrekken Duitse partners. 

• Grensliaisons en vervangers moeten worden opgenomen in het alarmplan. Aandachtspunt: 

Uitgewerkt moet worden hoe de inzet van grensliaisons van de veiligheidsregio zich verhouden 

tot de inzet van een liaison van waterschappen. Wanneer schaalt een veiligheidsregio op en komt 

dus de Grensliaison in actie? 

• Werk digitaal vergaderen via Zoom of Teams verder uit. 

• Er is kaartmateriaal gedeeld per mail, maar dit was vaak veel informatie en leverde niet gelijk een 

integraal beeld. Juist gezamenlijke GEO-beelden kan bijdragen aan een integraal beeld. 

4.3 Grensoverschrijdende crisiscommunicatie 
 

Korte analyses scenario’s met betrekking tot grensoverschrijdende crisiscommunicatie 

Box 4.2 

Vastgesteld is, dat grensliaisons tijdens 

grensoverschrijdende samenwerking veel meerwaarde 

hebben voor de grensoverschrijdende informatie-

uitwisseling, maar ook voor het soepel laten verlopen 

van de samenwerking tussen de grensoverschrijdende 

crisispartners. De grensliaison zou toe moeten worden 

gevoegd aan het crisisteam. Vervanging van 

grensliaisons moet daarbij geborgd worden.   
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Voor zowel het deelscenario Noord als voor het deelscenario Zuid geldt: De afgestemde boodschap bevat 

informatie over het algemene beeld over de watersituatie en over de omvang, de tijd en de effecten van 

de wateroverlast. De boodschap moet informatie bevatten over de dreiging in het aangegeven gebied, en 

indien van toepassing het handeling perspectief van hulpverleners, medewerkers van overheden en 

bewoners van het betreffende gebied. In de Nederlandse boodschap moet staan dat de Duitse partners er 

alles aan doen om water vast te houden. Informatie over de knelpunten/incidenten moet overeenkomen. 

Voor beide scenario’s geldt, dat vanaf de start door Duitsland en Nederland is ingezet om een afgestemde 

kernboodschap. Er is afgestemd over wie wat zou communiceren, dus over het communicatieplan. Het is 

echter, mede door bereikbaarheidsproblemen, niet gelukt te komen tot een gezamenlijke 

grensoverschrijdende kernboodschap. Richting de geplande persconferentie van Vechtstromen was er 

daadwerkelijke afstemming tussen Kreis Borken, Bezirksregierung en Vechtstromen. 

Aanbevelingen 

Het alarmplan moet worden voorzien van een hoofdstuk grensoverschrijdende crisiscommunicatie. Hierin 

komen de volgende onderdelen: 

• Uitgangspunten 

• Structuren (operationeel, tactisch, strategisch) 

• Actuele namen, functies en telefoonnummers van contactpersonen en evenknie aan de andere 

kant van de grens.  

• Hoe stel je communicatiestrategie vast? 

• Wie communiceert wanneer? 

 

  

Box 4.3 – Tips en Tops van veiligheidsregio’s uit de responscel 

TOP 

• Gebruik en koppelen met LSMC ging goed 

• De grensliaison van de veiligheidsregio heeft een duidelijke meerwaarde. 

Deze heeft de juiste verbinding, zorgt voor verdiepende vragen zodat hij goed het overleg in gaat in 

Duitsland en geeft duidelijke terugkoppeling. 

TIP 

• Bereikbaarheid waterschap kan beter. Nu was het voor de veiligheidsregio niet altijd mogelijk om 

contact te krijgen met het crisisteam. Oplossingsrichting: instructie aan informatiemanager om tijdens 

overleg crisisteam telefoon over te nemen van deelnemers, boodschappen aan te nemen, eventueel in 

combinatie met receptie. 

• De Operationeel Leider van de veiligheidsregio’s wilden meer geïnformeerd worden. Oplossingsrichting: 

zoek regelmatig afstemming met de veiligheidsregio na een overleg, de veiligheidsregio kan en zal niet 

alle informatie uit LCMS halen. Zorg voor goede afstemming en werk scenario's uit. 
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Bijlage 1 Evaluatieformat Waarnemers 
Evaluatie FORMAT Rapportage WAARNEMERS 

Grensoverschrijdende hoogwateroefening Waterwedloop 10.6.2021 

 
Dit format wordt gebruikt om een uniforme structuur te geven aan de rapportage door de 

waarnemers van de oefening. Deze werkwijze is een voorwaarde om een multidisciplinair 

evaluatierapport op te kunnen stellen i.r.t. de vastgestelde grensoverschrijdende oefendoelen. De 

nummers in onderstaande tabel corresponderen met de nummers en vragen op het (digitale) 

enquête dat u direct na de oefening via internet beantwoordt. In voorliggend format hebben we voor 

de duidelijkheid de onderwerpen van deze vragen opgenomen. U heeft een waarnemersinstructie 

ontvangen waarin aangegeven is dat u zich vooral dient te focussen op de vastgestelde 

grensoverschrijdende multidisciplinaire oefendoelen. Voor aanvang van de oefening kunt u over deze 

instructie nog vragen stellen aan de deel-oefenleider. Dit formulier kunt u gebruiken om uw 

bevindingen uit te werken. Het is dus belangrijk dat u dit digitale formulier tijdens de oefening klaar 

heeft staan in uw eigen laptop en kunt invullen. 

Om te bepalen of de crisisstaven tijdens de oefening ‘de goede dingen’ op ‘de goede manier’ doen, is 

voor de oefening bepaald, welke output we van crisisstaven verwachten op basis voorliggende 

scenario aan de hand van de volgende vragen. 

a) Welke (grensoverschrijdend afgestemde) effecten beogen we? 
b) Welke (grensoverschrijdend afgestemde) maatregelen moeten worden getroffen? 
c) Welke (grensoverschrijdend relevante) beslisinformatie moet wanneer worden gedeeld? 
d) Welke (grensoverschrijdend afgestemde) communicatieboodschap is juist? (Noem compact 

de onderdelen van de boodschap) 
 
Na/tijdens oefening wordt door u aan de hand van de door de crisisstaven geleverde prestaties 

bepaald, of de output passend is. 

Per oefendoel is hieronder de verwachte output opgenomen. U bepaalt aan de hand daarvan of die 

output tijdens de oefening wordt geleverd. 

Het gebied is ingedeeld in twee delen met ieder een eigen oefenscenario. In de onderstaande tabel 

staat voor welk scenario/ welke scenario’s u waarneemt. 

 

Organisatie oefent/ 

übende Organisation  

Type Scenario/  

Art des Szenarios 

Landkreis Grafschaft Bentheim Noord/ Nord 

Kreis Zuid scenario Kreis Borken Zuid/ Süd 

Bezirkregierung Münster Noord en Zuid/ Nord und Süd 

Waterschap Rijn en IJssel Zuid/ Süd 

Waterschap Vechtstromen Noord/ Nord 
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NEDERLANDSE VERSIE 

Oefendoel 1: Besluitvorming met Alarmplan 

Verwachte output crisisstaven Nederland en Duitsland 

Noord scenario: De neerslag van de afgelopen periode is zo buitensporig dat zich een watergolf 

ontwikkelt richting de Dinkel en de Vecht. Er wordt een piek 10.70 NaP op de Vecht verwacht op 13 

juni 00:00 uur. Met name is er afstemming nodig tussen WS Vechtstromen, Bezirksregierung 

Münster en Landkreis Grafschaft Bentheim. Naast besluitvorming rond inzet van een retentiegebied 

NZ Meene, die tijdig moet worden afgerond (Uiterlijk om 15 uur) om voorbereidingen voor de inzet 

van dit retentiegebied tijdig te kunnen realiseren, volgen een melding rond losgeslagen hout in 

Duitsland, een versperring in Nederland van de stuw Haandrik door drijfhout later en een melding 

van een veewagen in de Raderwijkbeek (eventueel met verontreiniging). Zowel Nederland als 

Duitsland zijn verantwoordelijk voor het afvangen van het hout en het verwijderen van de veewagen 

uit de watergang. 

Zuid scenario: Als gevolg van de grote afvoerhoeveelheden ontstaat een dam van drijfhout in de 

Boven-Slinge (Nederlands deel) waardoor vervolgens weer wateroverlast ontstaat op Duits 

grondgebied. Met name is afstemming nodig tussen WS Rijn en IJssel en Kreis Zuid scenario Kreis 

Borken. Afstemming over verwachte neerslag en afvoer van water vanuit Duitsland naar Nederland 

en mogelijkheden t.a.v. retentie in het betreffende gebied. Kreis Zuid scenario Kreis Borken wil dat 

het water op haar grondgebied zo snel mogelijk zakt en heeft hierover met name met waterschap 

Rijn en IJssel contact. 

1 Waarneming Aanbeveling 

1.1 Alarmplan toegepast  

   

1.2 Tijdige grensoverschrijdende contactmomenten  

   

1.3 Tijdige beantwoording grensoverschrijdende 
verzoeken 

 

   

1.4 Alle relevante grensoverschrijdende thema’s 
overwogen 

 

   

 

Oefendoel 2: Grensoverschrijdenden informatie-uitwisseling 

Verwachte output crisisstaven Nederland en Duitsland 

Noord scenario: Informatie-uitwisseling gaat over ontwikkelingen waterstanden en voorspellingen. 

Nederland zal aan Duitsland (Kreis Noord scenario Landkreis Grafschaft Bentheim) vragen of ze nog 

water kunnen vasthouden. Verder vindt uitwisseling van informatie plaats over de incidenten rond 

losgeslagen hout en een te water geraakte veewagen (Kreis Noord scenario Landkreis Grafschaft 

Bentheim).   

Zuid scenario: Informatie-uitwisseling gaat over ‘of’ en ‘waar’ retentiemogelijkheden zijn, en wat de 

effecten van deze retentiemogelijkheden zijn. Verder zal informatie gedeeld worden m.b.t. 

overstromingsscenario’s (Waar komt wanneer hoeveel water?). 
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2 Waarneming Aanbeveling 

2.1 Tijdige grensoverschrijdende informatie-uitwisseling 
op juiste niveau (strategisch, tactisch, operationeel) 

 

 Voorbeeld: Relevante informatie van Waterschap Rijn 
en IJssel over waterpeilen en neerslag in het gebied is 
niet gebruikt door de Bezirksregierung Münster toen 
beoordeeld werd of …. 

Voorbeeld: Stem voor het crisisoverleg af met de 
informatiedeskundigen (grensoverschrijdend) welke 
informatie tijdens het crisisoverleg moet worden 
gepresenteerd. 

2.2 Alle relevant informatie betrokken bij besluit  

   

2.3 Grensliaisons leveren tijdig relevante informatie  

 Voorbeeld: Grensliaisons hebben geen relevante 
informatie ingebracht tijdens de vergadering. 

Voorbeeld: Maak vooraf afspraken over welk type 
informatie relevant is voor het crisisoverleg. 

2.4 Relevante besluiten zijn tijdig grensoverschrijdend 
gedeeld 

 

   

 

Oefendoel 3: Grensoverschrijdende crisiscommunicatie 

Verwachte output crisisstaven Nederland en Duitsland 

Noord scenario: De afgestemde boodschap bevat informatie over het algemene beeld over de 

watersituatie. De boodschap moet informatie bevatten over de dreiging in het aangegeven gebied, 

en indien van toepassing het handeling perspectief van hulpverleners, medewerkers van overheden 

en bewoners van het gebied. In de Nederlandse boodschap moet staan dat de Duitse partners er 

alles aan doen om water vast te houden. Informatie over de knelpunten/incidenten moet 

overeenkomen. 

Zuid scenario: De afgestemde boodschap zal vooral informatie moeten bevatten over de omvang, de 

tijd en de effecten van de wateroverlast. Ook moet het informatie bevatten over het mogelijke 

handeling perspectief van hulpverleners, medewerkers van WRIJ en de Kreis Zuid scenario Kreis 

Borken en bewoners van het gebied. 

3 Waarneming Aanbeveling 

3.1 Grensoverschrijdende afstemming tussen 
communicatiemedewerkers over 
communicatieboodschap 

 

   

3.2 Grensoverschrijdende overeenstemming over inhoud 
communicatieboodschap 

 

   

3.3 Grensoverschrijdende overeenstemming wie 
waarover communiceert 

 

   

3.4 Gedeelde grensoverschrijdende informatie benut in 
communicatieboodschap 

 

   

  



 

23 
 

Bijlage 2 Resultaten enquête deelnemers2 

 

 

 

  

 
2 Van de 85 deelnemers hebben 56 deelnemers de enquête ingevuld. 
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Bijlage 3 Kaarten met scenario elementen 
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Kaart 11.30u

Titel Locatie Tijdstip Toelichting Gebied

1 Einsturz Überbau Schlinge 51°56'38.5"N 6°52'04.8"E Update 11.45 Uhr Großflächige Überschwemmungen im Ortskern erwartet, 200 m straal

2 Hochwasser Vechte 52°36'46.0"N 6°43'21.6"E 9.00 Uhr Welle wird erwartet für 03:00 am 21.03.2020 200 m straal

3 Holzdamm Boven-Slinge 51°57'14.9"N 6°44'15.0"E 9.00 Uhr Damm aus Bäumen und Totholz geen (punt / bolletje)

4 Überflutung Ohne 52°16'25.3"N 7°16'57.1"E 9.30 Uhr Mehrere Hofstellen nicht erreichbar 50 m straal

5 Kaiabbruch Boven-Slinge 51°57'18.2"N 6°44'18.2"E Update 12.00 Uhr Kai ist durchgebrochen und kann nicht repariert werden. 12.35 Uhr: große Schäden an Gebäuden und Scheunen 800 m naar Noord en 200 m W-O

6 Brand in Stadtlohn 51°59'35.7"N 6°55'02.3"E 10.10 Uhr Brand in einer Deutsche Bank-Filiale geen (punt / bolletje)

7 Überflutung Samern 52°18'05.0"N 7°14'35.4"E 10.30 Uhr Fehlstellen in der Verwallung 200 m straal

8 Erreichbarkeit Lage 52°27'39.7"N 6°57'58.1"E 11.30 Uhr Mehrere Hofstellen nicht erreichbar 350 m straal

9 Unfall Autobahn A31 52°07'40.2"N 7°05'16.9"E 11.40 Uhr Verkehrsunfall Viehtransporter und PKW geen (punt / bolletje)

10 Rückstau Engdener Bach 52°23'32.3"N 7°09'59.4"E 12.00 Uhr BGA Theissing droht samt Tierbestand zu überfluten 75 m straal

11 Pfadfinder in Oeding 51°56'03.6"N 6°48'19.0"E 12.20 Uhr 800 Pfadfinder im Zeltlager drohen überschwemmt zu werden. 12.39 Uhr: Deichdurchbruch und Überschwemmung 40 m straal

11a 51°55'58.9"N 6°48'24.9"E 12.20 Uhr 75 m straal

12 Verwallung Neuenhaus 52°29'37.6"N 6°57'56.9"E 12.30 Uhr Verwallung droht zu brechen, Evakuierung Schule notwendig 75 m straal (alleen ri Oost)

13 Überflutung Nordhorn 52°26'05.9"N 7°04'18.1"E 13.00 Uhr Firnhaberstraße ist überflutet 25 m straal

14 Drohende Überschwemmung Tankstelle51°57'37.2"N 6°44'00.4"E 13.00 Uhr Tankstelle droht zu überschwemmen, Damm gefordert geen (punt / bolletje)

Kaart 14.00u

Titel Locatie Tijdstip Toelichting Gebied

1 Einsturz Überbau Schlinge 51°56'38.5"N 6°52'04.8"E Update 11.45 Uhr Großflächige Überschwemmungen im Ortskern erwartet 200 m straal

2 Hochwasser Vechte 52°36'46.0"N 6°43'21.6"E Update 15.00 Uhr Bis spätestens 15 Uhr muss entschieden werden über Einsatz Noord en Zuid Meene 200 m straal

3 Holzdamm Boven-Slinge 51°57'14.9"N 6°44'15.0"E 9.00 Uhr Damm aus Bäumen und Totholz geen (punt / bolletje)

4 Überflutung Ohne 52°16'25.3"N 7°16'57.1"E 9.30 Uhr Mehrere Hofstellen nicht erreichbar 50 m straal

5 Kaiabbruch Boven-Slinge 51°57'18.2"N 6°44'18.2"E Update 12.00 Uhr Kai ist durchgebrochen und kann nicht repariert werden. 12.35 Uhr: große Schäden an Gebäuden und Scheunen 800 m naar Noord en 200 m W-O

6 Brand in Stadtlohn 51°59'35.7"N 6°55'02.3"E 10.10 Uhr Brand in einer Deutsche Bank-Filiale geen (punt / bolletje)

7 Überflutung Samern 52°18'05.0"N 7°14'35.4"E 10.30 Uhr Fehlstellen in der Verwallung 200 m straal

8 Erreichbarkeit Lage 52°27'39.7"N 6°57'58.1"E 11.30 Uhr Mehrere Hofstellen nicht erreichbar 350 m straal

9 Unfall Autobahn A31 52°07'40.2"N 7°05'16.9"E 11.40 Uhr Verkehrsunfall Viehtransporter und PKW geen (punt / bolletje)

10 Rückstau Engdener Bach 52°23'32.3"N 7°09'59.4"E 12.00 Uhr BGA Theissing droht samt Tierbestand zu überfluten 75 m straal

11 Pfadfinder in Oeding 51°56'03.6"N 6°48'19.0"E Update 14.39 Uhr 7 Personen abgetrieben, 5 konnten verletzt geborgen werden, 2 tot an der Brücke der L558 40 m straal

11a 51°55'58.9"N 6°48'24.9"E Update 14.39 Uhr 75 m straal

12 Verwallung Neuenhaus 52°29'37.6"N 6°57'56.9"E 12.30 Uhr Verwallung droht zu brechen, Evakuierung Schule notwendig 75 m straal (alleen ri Oost)

13 Überflutung Nordhorn 52°26'05.9"N 7°04'18.1"E 13.00 Uhr Firnhaberstraße ist überflutet 25 m straal

14 Drohende Überschwemmung Tankstelle51°57'37.2"N 6°44'00.4"E 13.00 Uhr Tankstelle droht zu überschwemmen, Damm gefordert geen (punt / bolletje)

15 Drohender Dammbruch 52°32'27.7"N 6°57'17.9"E 14.30 Uhr Drohender Dammbruch. Ortskern Esche kann überflutet werden 400 m straal (alleen ri Oost)
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Bijlage 4 Enquêteresultaten oefenorganisatie   
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Tip: Vanuit de centrale oefenleiding wordt aangegeven, dat de volgende keer een meer centraal scenario voor het hele gebied de voorkeur geniet. Immers, de 

crisisbeheersing in het hele gebied staat tijdens de oefening onder druk, wat altijd effecten heeft voor alle partijen ten aanzien van de crisisbeheersing. Verder is 

het met twee scenario’s tijdens de oefening een uitdaging voor de oefenleiding, om als het ware twee scenario’s aan te sturen en ook tijdig scenario 

overschrijdende elementen in te brengen via het tegenspel.  
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