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1 ACHTERGRONDEN
Dit projectplan is bedoeld om verantwoording af te leggen aan de opdrachtgever van de oefening en
om de oefenstaf informatie te verschaffen over de kaders van de oefening.

De oefening past binnen het oefenbeleid van  Waterschap Rivierenland en is opgenomen in het jaar-
plan CZS.

De aanleiding voor de hoogwateroefening is […..]

De oefening vindt plaats in samenwerking met […..]

2 DOELSTELLING
De oefening sluit aan bij de volgende doelstelling uit het programma waterkeringen:

V9 Bestrijden van hoogwatercalamiteiten: Het waterschap is voorbereid op de risico's die
hoogwater met zich meebrengt.
a.   Calamiteitenorganisatie opleiden en oefenen voor het bestrijden van hoogwater bij pri-
maire en regionale waterkeringen

Deze calamiteitenorganisatie is vormgegeven, opgeleid en getraind. Toch is het nodig jaarlijks te
oefenen om de vaardigheden bij te houden en nieuwe medewerkers op te leiden. Ook de samenwer-
king met de netwerkpartners is een vaardigheid die moet worden getraind.

Het centrale doel bijdeze oefening is […..].
Deze centrale doelstelling is onderverdeeld in verschillende concrete oefendoelen voor de teams en
rollen, aansluitend bij de beginsituatie. Deze zijn beschreven in het afzonderlijke oefendraaiboek.

3 AFBAKENING (SCOPE)  EN RANDVOORWAARDEN

3.1 Activiteiten behorende tot het project
De projectgroep bereidt de hele oefening voor, inclusief het inplannen en organiseren van de inzet
van medewerkers, faciliteiten en eventueel aannemers/adviseurs. Hiervoor zijn de afgelopen jaren
standaarden ontwikkeld. De verschillende projectgroepleden werken deze uit naar de volgende speci-
fieke projectdocumenten voor deze oefening:

- Een uitnodigingsdraaiboek: wie moet waarvoor worden uitgenodigd met welke brief/mail;
- een oefendraaiboek: een detailplanning voor de oefening met afgeleide oefendoelen en de

inzet van mensen, middelen en planningen;
- een hoogwater- en oefenscenario met bijbehorende berichtgeving (hoogwaterberichten en

sitraps);
- een Plan Ondersteuningsgroep;
- een communicatieplan over de oefening en in de oefening;
- een evaluatieplan.

Deelnemende teams en partijen zijn:
j/n Team/rol j/n Team/rol

WBT waterkeringen Duitse partners
WOT waterkeringen Veiligheidsregio’s
WAT waterkeringen Andere waterschappen
(ass.) liaisons RWS regionale diensten (watergolf)
Dijkposten Gemeenten
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Patrouillelopers Overige: …..
Aannemers
Adviseurs grondmechanica
Responscel
Tegenspel communicatie

3.2 Activiteiten niet behorende tot het project
[…..] bijvoorbeeld:
1. Geen inzet van aannemers en/of uitvoeren van maatregelen;
2. Buiten mee-oefenende veiligheidsregio geen netwerk betrekken (buiten scenario [naam oefe-
ning]);
3. Geen wateroverlast (watersysteem);
4. Geen stormvloed, Groot-Ammers dus alleen inzet riviervakken;
5. Geen scenario-elementen voor de afdeling handhaving;
6. Geen administratieve zaken oefenen voor de afdeling financiën .

3.3 Aanvang project
De voorbereiding van de oefening start in maart[jaartal]. Het later starten maakt de voorbereidings-
tijd korter en leidt tot risico’s bij de zorgvuldigheid en volledigheid van zaken.

3.4 Afsluiting project
De einddatum van het project is 1 januari [jaartal] , dan wordt de evaluatie opgeleverd. Later opleve-
ren leidt niet direct tot risico’s, wel tot een verlaagd gevoel van betrokkenheid bij het onderwerp.

3.5 Budget

beschikbaar is:
Oefenbudget 2012 (1131000-24100-42721) € 0
eventueel ander budget € 0

Totaal budget 2012 € 0

Realisatie t/m 01-04-201... sluitingsoefeningen coupures € 0
Oefening regionale waterkeringen € 0

Rest budget voor oefening Howari 2012 (afgerond) € 0

Geraamd is:

Rivier Patrouillelopers externe vrijwilligers ( ..  x vergoeding €25) € 0
Delta idem (..x) € 0
Rivier Reiskosten externe vrijwilligers (.. x gem. 60 km x  € 0.33) € 0
Delta idem (..x) € 0
Catering (.. x € 15,00) € 0
Waarnemers catering briefing (.. x € 15.00) € 0
Waarnemers presentje zaterdagdeelname (.. x € 20) € 0
Adviseurs grondmechanica oefening en evaluatie (incl. reiskosten) € 0
Tegenspel communicatie € 0
inzet aannemers veldwerk € 0

totaal € 0
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* Deltares stelt experts beschikbaar die meedraaien binnen het Waterschap Actie Team Hoogwater. Om hier goede invulling aan te geven
en ervaring op te doen zullen de experts in hun rol meedraaien in een calamiteitenoefening bestrijding hoogwater. Dit gebeurt in de
oneven jaren.

3.6 Randvoorwaarden
Om de doelstelling van het project te halen moet worden voldaan aan de volgende randvoorwaarden:

- beschikbaarheid projectleden
- beschikbaarheid faciliteiten
- medewerking netwerkpartners
- medewerking aannemers, adviseurs

3.7 Netwerkanalyse

Wie heeft wel-
ke

Macht

Wie heeft welk
Belang

Heb je
vertrouwen

in

Wie neemt welke
positie in in het netwerk

WSRL Organisator /
 projectleider

Verantwoordelijk voor de vei-
ligheid van de ingelanden en een
goede calamiteitenorganisatie

 Veel  Essentieel

RWS  Hoogwatergolf  Verbeteren automatische be-
richtgeving  Matig

Is niet essentieel, we kunnen ook
zelf een hoogwatergolf in FLIWAS
invoeren.

Veiligheids-
regio

 Besluitvorming
regionaal

 Verbeteren samenwerking en
delen informatie (netcentrisch
werken)

 Matig

 Is niet essentieel voor onze oefe-
ning als geheel, wel voor specifiek
oefendoel samenwerking.
Is wel essentieel voor netcentrisch
werken.

Gemeente Uitvoerende taak
bij maatregelen

Verbeteren samenwerking en
oefenen organisatie  Veel Is essentieel voor het uitvoeren van

maatregelen in het veld.
Duitse en/of
Nederlandse
waterschappen

Samenwerking
scenario Verbeteren samenwerking Veel

Is niet essentieel voor onze oefening
als geheel, wel voor specifiek oe-
fendoel samenwerking.

Aannemer Uitvoerend partij,
opdrachtnemer

Verbeteren samenwerking,
inkomsten Veel Is essentieel voor slagen van het

veldwerk.
Adviseur
grondmecha-
nica

Uitvoerend partij,
opdrachtnemer

 Verbeteren samenwerking,
inkomsten Veel

Is ondersteunend en kwaliteitsver-
hogend voor de besluitvorming in
het WAT.

Tegenspel
communicatie

Uitvoerend partij,
opdrachtnemer

Verbeteren samenwerking,
inkomsten Veel Is essentieel voor de besluitvorming

oefening van Communicatie.

4 PROJECTFASEN

4.1 Definitiefase
Opstellen van projectplan.

4.2 Voorbereidingsfase
Opstellen en uitvoeren van de andere documenten: een uitnodigingsdraaiboek, een oefendraaiboek,
een hoogwater- en oefenscenario, een Plan Ondersteuningsgroep, een communicatieplan, een evalua-
tieplan.
Trainingen en opleidingen van medewerkers.

4.3 Uitvoeringsfase
De oefening op [datum].
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4.4 Nazorgfase
Nabesprekingen, evaluaties en opstellen evaluatierapport.

4.5 Afsluitingsfase
Besluitvorming evaluatierapport.

5 PRODUCTEN

5.1 Welke eindproducten zijn het resultaat van het project?
De oefening en het evaluatierapport.

5.2 Welke tussenproducten vormen belangrijke mijlpalen in het project?
De projectdocumenten.

6 BEHEERSASPECTEN

6.1 Tijd (planning)

Activiteit: Verantwoordelijke Geplande
leverdatum:

kaders
Opdrachtformulering jaarplan
Samenstelling projectgroep projectleider
Check groslijst en evaluatie vorige oefening
voor oefendoelen

CZS [naam]

Externe scenario’s CZS [naam]
Opstellen projectplan Projectleider [naam]
Uitnodigingsdraaiboek [naam]
Oefendraaiboek [naam]
Plan Ondersteuningsgroep
Hoogwater- en oefenscenario [naam]
Communicatieplan [naam]
Evaluatieplan [naam]
uitvoering
Uitnodigingen verzonden Secretariaat BEO
Scenario inclusief berichtgeving [naam]
Dijkposten voorbereid [naam]
Veldwerk voorbereid [naam]
Responscel voorbereid [naam]
Waarneming en evaluatie voorbereid [naam]
Ondersteuningsgroep voorbereid [naam]
Communicatie voorbereid [naam]
Adviseurs/tegenspel voorbereid [naam]
Informatie en automatisering voorbereid [naam]
Briefing voorbereid [naam]
Start oefening met hoogwatergolf en-
berichtgeving

[naam]

Zie bijlage 8.1 voor detailplanning voortgangsbewaking.

6.2 Kwaliteit
· Voor de kwaliteitsborging wordt aangesloten bij:

o landelijke standaards voor oefenen die gehanteerd worden door CZS,
o interne standaards op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu
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o het Calamiteitenplan WSRL, het Calamiteitenbestrijdingsplan Hoog Water en de
werkdocumenten die zijn opgesteld voor een hoogwatercalamiteit.

6.3 Informatie/communicatie
· De opdrachtgever stelt het projectplan vast en wordt alleen geïnformeerd als bijzonderheden

daartoe aanleiding geven.
· De deelnemers en partners worden geïnformeerd via intranet, mail en brieven. Bij samenwerking

ook via verslagen.
· Communicatie: volgens het communicatieplan wordt gecommuniceerd over de oefening met

bestuur, management, deelnemers en de buitenwereld via de geschikte media.

· De gemeenten te informeren zoals gebeurd is.

· · Voor brandweer en RAV (ambulance) de veiligheidsregio te informeren communica-
tie@vrgz.nl en postbus.CaCo@gmkglz.nl

·

· De brandweer is inmiddels geregionaliseerd en wordt zo in één keer bereikt. Nieuw vanaf 2016.

·

6.4 Organisatie

Functies en bevoegdheden

Naam projectleden Functie Taken / bevoegdheden
Hoofd WAT Waterkeringen Opdrachtgever

Projectleider, projectplan
Oefenleider / oefendraaiboek
Evaluatie
Responscel
Ondersteuningsgroep
Liaisons
Automatisering
Communicatie
Scenario

7 RISICO’S

7.1 Interne risico’s
· Tijd
Risico/ gebeurtenis Oorzaak Beheermaatregel Restrisico

(hoog/middel/
laag)

1 Uitval leden pro-
jectgroep

Ziekte e.d. Vervanging zoeken Middel
(tijdsbeslag en
kwaliteit)

2 vertraging Onvoldoende
focus

Periodiek overleg met vaste
agendapunten, w.o. de planning

Laag

3
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· Geld
Risico/ gebeurtenis Oorzaak Beheermaatregel Restrisico

1 Overschrijding budget Onvoldoende
bewaking,
Geen begroting

Periodieke be-
spreking in pro-
jectgroep; goede
boekhouding in
Fluvio.

Laag

· Kwaliteit/ Informatie/ Organisatie

Risico/ gebeurtenis Oorzaak Beheermaatregel Restrisico
1 Te late informatieverstrekking

aan deelnemers
- onjuiste deel-
nemerslijsten

uitnodigingsplan Laag

- verkeerde plan-
ning

Projectplan en oe-
fendraaiboek

Laag

- verkeerde in-
formatie

Uitnodigingsplan Laag

2 Mensen en middelen worden
niet ingepland en ingeschakeld

- onzorgvuldige
voorbereiding

Plan ondersteu-
ningsgroep en peri-
odiek overleg

Laag

3 Kwaliteit van de oefening is
onvoldoende

- lage ambitie Goede en realisti-
sche doelen formu-
leren a.d.h.v. de
groslijst en evaluatie

Laag

- slechte voorbe-
reiding

Goede projectdo-
cumenten en voort-
gangscontrole

Laag

7.2 Externe risico’s

· Tijd
Risico/ gebeurtenis Oorzaak Beheermaatregel Restrisico

1 Partijen waarvan we afhan-
kelijk zijn halen de afge-
sproken opleverdata niet

divers Periodieke af-
stemming, in-
schakelen hoger
management

Middel

· Geld
Risico/ gebeurtenis Oorzaak Beheermaatregel Restrisico
n.v.t.

· Kwaliteit/ Informatie/ Organsatie

Risico/ gebeurtenis Oorzaak Beheermaatregel Restrisico
1 Netcentrisch werken lukt niet

doordat de systemen niet werken
of op elkaar aansluiten

Software proble-
matiek, on-
voeldoende
voortgang

Terugval op oude
systeem met
handmatige over-
dracht

laag

2 Externe partij levert afgesproken
zaken niet op

velerlei Per situatie kijken
naar alternatieven

hoog
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8 BIJLAGEN

Zie bijlage 8.1 detailplanning
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bijlage 8.1 detailplanning voortgangsbewaking

Activiteit: Verantwoordelijke Status/opmerkingen Klaar
vóór

Gereali-
seerd

Opdrachtformulering 01-03
projectmanagement
Samenstelling projectgroep 01-03
Check groslijst en evaluatie vorige
oefening voor oefendoelen

01-03

Externe scenario’s 01-05
Opstellen en vaststellen projectplan 01-03
Uitnodigingsdraaiboek 01-03
Oefendraaiboek 01-09
Plan Ondersteuningsgroep 01-11
Hoogwater- en oefenscenario 01-09
Communicatieplan 01-09
Evaluatieplan 01-11
Samenvatting draaiboek Frida voor
deelnemers per oefendagdeel

01-11

Uitnodigingen deelnemers T-BBU
Deelnemerslijsten vaststellen 01-04
Uitnodigingsbrieven en –mails
vaststellen

01-04

Vooraankondiging verzenden 01-04
Inventarisatie voorkeurstijdstippen
deelname

01-05

Definitieve uitnodiging verzenden 01-10

Scenario T-CZS / T-BBU
Hoogwatergolf Maas 01-08
Hoogwatergolf Rijn 01-08
Hoogwaterberichtgeving Maas &
Rijn voor & tijdens de oefening

01-08

Ingevulde situatierapportages voor
& tijdens de oefening

01-08

Schadebordjes dijktracées (foto-
boek)

01-08

Meldingen per dijkpost 01-11
Ingevulde schaderegistratieformu-
lieren

01-11

Responscel T-CZS
Inplannen Responscel oefendag … 01-08
Inplannen Responscel oefendag … 01-08
Inplannen Responscel oefendag … 01-08
Schema responscelberichtgeving 08-11
Fakeberichten telefoonteam opstel-
len

01-11

Evaluatietraject T-CZS
Inplannen waarnemers oefening en
briefing

01-09

Uitnodigen waarnemers oefening 01-09
Uitnodiging waarnemers briefing 01-10
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Briefing waarnemers 17-11
Evaluatieplan 08-11
Evaluatierapportage 01-01

volgend-
jaar

Nabespreking met projectgroep 08-12

Ondersteuningsgroep T-FAB
Ruimten reserveren kantoor WCC 17-11
Ruimten reserveren voor dijkposten
op kantoor.

15-11

Telefoonteam organiseren (bellers
én ontvangers)

01-10

Catering regelen op basis van be-
zettingsschema.

01-11

Werkinstructie telefoonteam maken 01-11

Dijkposten T-BBU / T-PDV
Faciliteiten dijkposten (bureauza-
ken)

01-11

inventarisatie van aanwezige mel-
dingsbordjes

15-09

Inlichten van de installatiebeheer-
ders

01-10

check dijkpostkaarten 01-10
vullen van documentenbank op de
J-schijf

08-11

printen patrouillekaarten 08-11
fotoboek incl ingevuld schadere-
gistartieform (30 stuks)

08-11

setjes van procedures per functie 08-11
meldingsbordjes maken 08-11
herschrijven brief bewoners over
oefening en reden bordje

08-11

printen van de brief bewoners en
uitdelen aan dijkbeheerders

08-11

Opruimen dijkposten en verhuizen
naar kantoor

20-11

Personeel T-CZS / T-BBU
Personeelsplaning maken binnen-
teams

01-08

Uitnodigen + agenda reservering
teams

01-08
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personeelsplanning maken dijkpos-
ten

05-09

schema maken van de patrouilletij-
den

05-09

inplannen van de deelnemers (dijk-
posten) in agenda's

12-09

definitieve uitnodiging versturen
(dijkposten)

15-09

inplannen van de inrichtTAO op
vrijdag inclusief dijkbeheerder

15-09

regelen headsets voor de telefoons
dijkposten (evalatie dijkbewa-
kingsoefening)

01-11

Herinnering teams 08-11
Herinnering dp & patrouilles 08-11
Inplannen en inhuur adviseur Del-
tares

01-10

Formeel uitnodigen Deltares 15-10

Briefing T-CZS
Inplannen briefing kantoor 15-10
Opstellen briefing kantoor 01-11
Briefing kantoor 22-11
Inplannen briefing dijkpost
19.11.2011

01-09

Opstellen briefing dijkpost
19.11.2011

01-11

Afmelden patrouilles die niet nodig
zijn.

Volgende
oefening

Regelen dat briefing dijkpost per-
soneel door waarnemer word gege-
ven

01-11

Liaisons T-CZS
Check werkruimte WSRL bij
RCC’s

01-10

Workshop liaisons (uitleg verschil
fasring)

08-11

Checklist liaisons actueel

Automatisering
LCMS
Koppelingen LCMS en FLIWAS 01-09
FLIWAS
Check of planvorming goed in
FLIWAS staat

01-11

Check calamiteiten laptops 01-11
Opleiding FLIWAS  sec onder-
steuners inplannen

01-11

Opleiding FLIWAS  sec onder-
steuners

15-11

Opfriscursus FLIWAS voor dp
personeel, informatie inwinners en
AL inplannen

15-11
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Communicatie T-COM
Tegenspel inhuren en organiseren 01-07
communicatieschema intern wordt
verbindingsschema

01-10

verbindingsschema extern 01-10
Aankondiging van de oefening via
de glazen panelen. Persbericht.

15-11

Vooraankondiging van de oefening
op intranet. Dit is een week vóór de
oefening.

15-11

Berichtgeving  op intranet: Op de
dag zelf
Eerste impressie van de oefening
op intranet
Terugblik op oefening in nieuws-
brief Dijkbewaking

Volgend
nummer

Terugblik op oefening in Bubbels December
Terugblik op oefening in Waterba-
lans

Januari
2012

communicatie over oefening (ma-
ken plan)

01-10

Directory structuur T-CZS / T-BBU
Schoonmaken documentenbank
CZS

15-11

Inrichten documentenbank CZS 15-11
Voorbereiden documentenbank
CZS voor oefening.

15-11

Schoonmaken documentenbank
CZS na oefening

15-11

Schoonmaken documentenbank
BBU

15-11

Inrichten documentenbank BBU 15-11
Voorbereiden documentenbank
BBU voor oefening.

15-11

Schoonmaken documentenbank
BBU na oefening

15-11


