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Dhr N. Robbemont (UvW) 
Maj P. van Ingen (Defensie) 

 
Ondersteuners 
Lkol. (R) A. Baak Netwerk Natops 1 CMICo 
Lkol. (R) M. Balemans, strategie 
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   Haalbaarheidsonderzoek 

intensivering samenwerking 

Rijkswaterstaat, Unie van 

waterschappen en Defensie   

Sed nihil facere 

undas multam saliens 

WTEC 

WTEC@mindef.nl 

 



Ministry of Defence 2 

Stellingen 
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FILM 
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OORSPRONG / AANLEIDING 
    Kennismaking voorzitter Unie van Waterschappen en 

Commandant Landstrijdkrachten (C-LAS) juni 2012. 

  

  De raakvlakken tussen de Waterkolom en Defensie 
moeten door partijen worden afgetast, zodat 

beoordeeld kan worden of en hoe aanwezige 
expertise van en voor elkaar bruikbaar is.  
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Opdrachtgevers ondertekenen Intentieverklaring 
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26 JUNI 2015  Intentie verklaring 
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Verkennende fase van 
Water risk Training en Expertise Centrum  

 
 

 
 Defensie onderzoekt de mogelijkheid om een opleidings- en 

trainingscentrum op te richten ter ondersteuning van het WMCN 
van Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen.  

 Door de samenwerking te intensiveren kunnen de beschikbare 
militaire middelen beter benut worden in tijde van calamiteiten en 
wordt Nederland beter gewapend tegen een waterramp en/of –
calamiteit. 

 Tevens kan de expertise van Rijkswaterstaat en de Unie van 
Waterschappen en de krijgsmacht gebruikt worden ter 
ondersteuning van inzet in het buitenland. 
 a uitzending krijgsmacht 
 b inzet expertise bij rampen 

 Samenwerking tussen RWS, de waterschappen en Defensie biedt 
mogelijkheden voor uitwisselingsfuncties  

 Koude fase  
 Borgen van de al goede samenwerkingsverbanden (o.a. Deining 

en Doorbraak) 
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Samenwerking tussen waterkolom en defensie 

 

1) Past in het belang van een adaptieve krijgsmacht 

  

2) Past in de Visie strategische agenda defensie/ KL 

  

3) Defensie als structurele partner aansluiten bij de 
crisispartners 

 

4) DOKM LvO.58 (CRNI) kenniscentrum nationale inzet 
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Adaptieve krijgsmacht 
 
 
 

Samenwerking met de waterkolom:  
- biedt belangrijke voordelen voor zowel Defensie als andere 

actoren in de samenleving;  

 

- mogelijkheden om beter en sneller te anticiperen en reageren 
op risico’s, dreigingen en piekmomenten;  

 

- zorgt voor een flexibelere  capaciteit van Defensie, met het 
oogmerk de inzetbaarheid en het voortzettingsvermogen 
van de krijgsmacht te verhogen;  

 

- biedt de mogelijkheid voor uitwisseling van personeel en 
materieel, met een bredere ervaringsopbouw als gevolg;   

 

- leidt tot een sterkere verankering van de krijgsmacht in de 
samenleving ;  
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Nationaal Veiligheidsprofiel 2016 RIVM 

 

  

Scenario Natuurrampen: overstromingen, extreem weer, natuurbranden en 

aardbevingen heeft een link met de samenwerking waterkolom - defensie 

Overstroming rivier 
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Symboliek: toevoegen tegel Defensie op 8 juni 2017 in het kader 
van samenwerking tussen Defensie met de waterkolom 
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WTEC 

locatie 

OTO 
 

Kennisuitwisseling 

waterveiligheid 

Uitwisseling 

functionarissen 

Voortzettingscomponent 

Opleiden 

Trainen 

Oefenen 

(Inter)Nationaal 

Serious gaming 

Innovatieve technieken 

Coord oefn (loket) 

Fysieke locatie in Hedel 

Virtueel 

 Platform  

Borgen en delen kennis, best practices, LL&LI 

Detacheren 

Taken WTEC 
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Wat kan de samenwerking betekenen voor de 
partijen?  

 - Door de samenwerking te intensiveren kunnen de 

beschikbare militaire middelen beter benut worden in tijde 
van calamiteiten en wordt Nederland beter gewapend tegen 
een waterramp en/of calamiteit; 

 

- De expertise van Rijkswaterstaat en de Unie van 
Waterschappen en de Krijgsmacht kunnen gebruikt worden 
ter ondersteuning van inzet in het buitenland 

    (uitzending krijgsmacht, inzet expertise bij rampen etc.); 

 

-  Samenwerking tussen RWS, de waterschappen en Defensie 
 biedt mogelijkheden voor P-uitwisselingsfuncties  
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Opleiden, trainen en oefenen (OTO), Kennisuitwisseling,  
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Oefenen boven de waterlijn waterschappen met Defensie (koude fase) 
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Borgen kennis, best practices, Li en LL 
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Oefenen boven de waterlijn waterschappen met Defensie (koude fase) 



OEFENEN ONDER DE WATERLIJN WATERSCHAPPEN MET DEFENSIE (KOUDE FASE) 
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Oefenen met innovatieve technieken waterschappen met Defensie 
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Opdracht  
 
 

 

Doelstelling 

[1] Samenwerking in de koude fase – bij de preparatie van 
calamiteitenbestrijding en crisisbeheersing op het gebied 
van waterveiligheid – professionaliseren. 

 

Methode 

[2] Gezamenlijk in projectteam hoe aan nadere 
samenwerking invulling kan worden gegeven. 

 

Gewenst effect 

[3] Ten tijde van watercrises effectiever en efficiënter 
gezamenlijk optreden. 
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Opdracht 

1. Vergroot de kennis van elkaars organisaties, processen en technieken op het 
gebied van risicobeheersing en voorbereiding op crisisbeheersing. 

2. Onderzoek of het bundelen van kennis en de coördinatie op oefenaanvragen in 
een Waterrisk Training en Expertise Centrum (WTEC) een behoefte dient en 
toegevoegde waarde oplevert. 

3. Onderzoek de mogelijkheid tot gezamenlijke planning van opleiding, training en 
oefening en wederzijdse ondersteuning daarbij. 

4. Onderzoek aanwezige expertise t.a.v. waterveiligheid die toegepast kan worden 
bij calamiteitenbestrijding en crisisbeheersing op nationaal en internationaal 
niveau. 

5. Onderzoek de mogelijkheden van uitwisseling van functionarissen binnen de 
partijen. 

6. Onderzoek de mogelijkheden om Defensie te laten optreden als structurele 
partner en hoe Defensie kan bijdragen aan de voortzettingscomponent bij 
waterveiligheid 

7. Stel een Plan van Aanpak op waarbij wordt ingegaan op generieke 
samenwerking tussen partijen, specifieke mogelijkheden op het gebied van 
opleiden, trainen en oefenen, en specifieke mogelijkheden voor verrekening van 
OTO activiteiten en ontsluiten van kennis en expertise. 
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Opdracht  
 
 

 

Looptijd 

• De Intentieverklaring geldt tot 26 juni 2018 

• Een half jaar voor beëindiging van de looptijd -  
26 december 2017 - wordt besloten over vervolgacties. 

 

Producten 

• Haalbaarheidsonderzoek met conclusies en 
aanbevelingen 

• Voorgestelde besluiten over vervolgacties 

• Plan van Aanpak  
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  TIJD 

fasering 

Fase 1 

Orientatie/ 

Verkenning/ 

haalbaarheidsonderzoek 

 

Fase 2 

Uitwerken onderzoeksvragen 

Haalbaarheidsonderzoek 
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Onderzoeksbevindingen 

communiceren en toetsen op 

haalbaarheid. 

 

  

 

Fase 3 

      Haalbaarheidsonderzoek 
opleveren aan opdracht-

gevers en SMWO.  

 

 

 

Fase 4 

Besluitvorming 
over PvA. 

 

        NU 

WTEC: MAIN FOCUS OTOTELSIM 
(opleiden, trainen, oefenen, testen, evalueren, lessons learned en simulatie)  

KOUDE FASE 

27 
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WAAR STAAT WE NU? 3e voortgangsrapportage aan  
opdrachtgevers en SMWO 

 

Afronden Haalbaarheidsonderzoek 

met conclusies en aanbevelingen, en 

voorgestelde besluiten over vervolgacties 

 

Plan van Aanpak 

- generieke samenwerking 

- OTO samenwerking / verrekening 

- ontsluiten kennis en expertise 

 

* Oefening Waterkracht 2015 

 

* Flood Proof Holland 

* WIKI noodmaatregelen  

waterkeringen 

 

* Oefening Waterwolf 2016 

 

* Expertisepool waterkeren 

* LOCC – WMCN/LCO 

 

* Oefening Deining  
en Doorbraak 2017 
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WAAR STAAT WTEC NU? WAT DOEN WE DAN? 

Afspraken maken hoe we de gelegenheidsamenwerkingen 

gestructureerd gaan borgen 

 

Onze vraag is: Wat kan WTEC betekenen voor de experts? 

(Morgen, volgende maand, volgend jaar) 
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1 Bewaken en  borgen  van van  Best practices en lessons identified (nationaal maar ook internationaal) van grote 
watercrises oefeningen 

2 Actief delen van best practices en lessons identified aan en tussen de RMOA en aan Natres 

3 Analyseren, meedenken en steunen met de RMOA mbt interessante oefendoelstellingen. 

4 Steunen RMOA tijdens de kick-off meeting van de grote NATOPS oefening (bv D&D en wake-up). 

5 Verkrijgen verbeterde kennis niveau van KL-personeel op uitvoerend niveau mbt watercrises en noodmaatregelen 
(bv samen in touw-oefening en 17 sept-Hans Knotter & dijkwacht) 

6 Begeleiden en laten verzorgen van  relevante workshops tbv Natres  (bv dijkleger) 

7 Borgen en delen van  uitgevoerde instructies (bv dijkwacht en oefening samensterker) 

8 Voorlichting WTEC en Defensie/Genie capaciteiten tijdens de RMOA cursus in Amersfoort en tijdens de grote NATOPS 
samenkomsten 

9 Uitnodigen en verbinden van alle RMOAs bij relevante workshops (bv 29 Juni in Hedel) 

10 Verbinden  van Rijkswaterstaat, WS, Wiki noodmaatregelen en Defensie-onderdelen, dmv een Front-office 

11 Verbinden van NATRES, 1 CMICo (lees netwerk Infra en Bovenregionaal) en RMOA 

12 Bijhouden van relevante stakeholders  

13 Inzichtelijk maken van Genie Capaciteiten dmv quick reference kaart. 

14 Actieve steun met communicatie (PTV en schrijven artikelen)  iom sectie-comms  van eigen brigade, CLAS en DCO. 
Dit dmv het netwerk bij CMICo/Informatie. 

15 Bovenregionaal oefenen promoten iom SDNO 

16 Speciefike watercrises plannen per veiligheidsregio en in samenhang met bovenregionale wateroverlast verbeteren  

17 Opzetten SME-panel: watercrises en overstromingen tbv RMOA vragen inzetten, bewaken en terugkoppelen. 

18 Kennis, kennissen en netwerken actief onderhouden 

19 Opzetten single point of contact voor Defensie 
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! Contact 
WTEC@mindef.nl 

Maj (r) Aarnout Mijling 

ahg.mijling@mindef.nl 
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Vragen? 


