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~ Rijkswaterstaat ~ .
van Waterschappen Ministerie van Defensie

Intentieverklaring inzake de samenwerking waterveiligheid

Partijen

De Unie van Waterschappen, vertegenwoordigd door de voorzitter;

mr. drs. P.C.G. Glas,

De Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze de DG RWS;

mr. ing. J.H. Dronkers,

De Commandant der Strijdkrachten; namens deze de waarnemend Commandant der
Landstrijdkrachten;

generaal-majoor M.J.H.M. van Uhm.

1. Overwegende;
1.1. Dat Nederland voortdurend alert moet zijn op water-gerelateerde risico’s en dat de

expertise voor het bestrijden van water-gerelateerde rampen in diverse hoedanigheden bij
partijen aanwezig is en verwacht mag worden dat samenwerking meer effectiviteit en
efficiëntie oplevert.

1.2. Dat partijen over unieke en elkaar aanvullende kennis en ervaring beschikken om water
gerelateerde rampen te bestrijden.

1.3. Dat effectiviteit van inzet vergroot wordt als de partijen elkaars middelen en organisaties
kennen en samen geoefend hebben.

1.4. Dat efficiëntie van inzet van kennis en middelen vergroot wordt als de partijen op elkaars
steun kunnen rekenen en weten wat ze van elkaar kunnen verwachten.

1.5. Dat samenwerking in de koude fase1 nodig is om die verhoogde effectiviteit en efficiëntie te
bereiken.

1.6. Dat een structurele afstemming en samenwerking tussen partijen van belang is om te
komen tot een adequate crisispreparatie, respons en nazorg voor de waterveiligheid.

2. Doelstelling
Partijen spreken de intentie uit om de samenwerking in de koude fase bij de
calamiteitenbestrijding op het gebied van waterveiligheid verder te professionaliseren en hiertoe
te onderzoeken hoe aan de nadere samenwerking invulling kan worden gegeven met het
uiteindelijk doel om ten tijde van crises effectiever en efficiënter te kunnen zijn.

de koude fase is de voorbereidende fase waarin geen sprake is van enige dreiging.
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3. Uitgangspunten
3.1. Wettelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden inzake risico- en

crisisbeheersing blijven ongewijzigd en worden door deze intentieverklaring niet beïnvloed.
Reeds bestaande convenanten en afspraken die bij de partijen aanwezig zijn blijven
behouden.

3.2. Partijen blijven gedurende de warme fase2 werken volgens de huidige civiel-militaire
afspraken.

3.3. Structurele afstemming en samenwerking tussen de Partijen is gewenst om te komen tot
een betere crisispreparatie, respons en nazorg in relatie tot calamiteiten op water met
waterkeringen en de daaraan gerelateerde kunstwerken, zowel nationaal als internationaal.

3.4. Waterschappen en Rijkswaterstaat werken al samen op het gebied van
informatievoorziening en advisering voor waterveiligheid in het gezamenlijke
Watermanagementcentrum Nederland (WMCN).

3.5. Waterschappen en Rijkswaterstaat werken bij opgeschaalde calamiteiten of crises in de
eerste plaats samen met de coördinerende instantie i.v.m. afstemmingoverleg (het
Regionaal Beleidsteam).

3.6. De officier veiligheidsregio (OVR) is binnen de veiligheidsregio de contactpersoon namens
Ministerie van Defensie voor de waterschap(pen) en Rijkswaterstaat in de koude- en de
warme fase.

4. Rollen
4.1. Waterschappen hebben een compleet en actueel beeld van de regionale watersystemen en

beschikken over kennis op het gebied van waterhuishouding en waterkeren en de expertise
om de huidige en verwachte staat van waterkeringen te inspecteren en te monitoren.

4.2. Rijkswaterstaat heeft een compleet en actueel overzicht van het hoofdwatersysteem,
alarmeert en adviseert vanuit het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) bij
watercrises en beschikt over kennis op het gebied van waterhuishouding en waterkeren.

4.3. Ministerie van Defensie beschikt over relevante waterbouwkennis, materieel, en
oefenmogelijkheden.

5. Taken van partijen
Partijen zullen ter uitvoering van deze intentieverklaring de volgende activiteiten verrichten:
5.1. Vergroten de kennis van elkaars organisaties, processen en technieken inzake de

risicobeheersing en voorbereiding op crisisbeheersing.
5.2. Onderzoeken of het bundelen en borgen van kennis van waterveiligheid en de coördinatie

op oefenaanvragen in een Water risk Training Expertise Centrum (WTEC) een behoefte dient
en een toegevoegde waarde oplevert.

5.3. Onderzoeken van de mogelijkheid tot een gezamenlijke planning van opleiding, training, en
oefening en de wederzijdse ondersteuning daarbij.

5.4. Onderzoeken of bij de drie partijen aanwezige expertise ten aanzien van waterveiligheid
toegepast kan worden bij calamiteiten- en crisesbestrijding op nationaal- en internationaal
niveau.

5.5. Onderzoeken van mogelijkheden voor de uitwisseling van functionarissen binnen de
partijen.

5.6. Onderzoeken van de mogelijkheden om Defensie op te laten treden als structurele partner
en hoe Defensie kan bijdragen aan de voortzettingscomponent bij waterveiligheid.

2 de warme fase is de fase is waarin sprake is van dreiging of de dreiging reeds een feit is.
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5.7. Opstellen van een Plan van Aanpak als uitvloeisel van deze intentieverklaring, waarin, ter
voorbereiding op verdere besluitvorming door partijen, wordt ingegaan op de:

5.7.1. Generieke samenwerking tussen partijen;
5.7.2. Specifieke mogelijkheden op het gebied van opleiden, trainen en oefenen (OTO);
5.7.3. Specifieke mogelijkheden inzake de te hanteren systematiek van verrekening van OTO

activiteiten en het ontsluiten van kennis en expertise.

6. Specifieke bepalingen
6.1. Partijen dragen elk hun eigen kosten met betrekking tot de uitvoering van de afspraken uit

deze intentieverklaring, tenzij anders wordt overeengekomen.
6.2. Samenwerking moet passen binnen de eigen doelstellingen van de partijen.
6.3. Samenwerking tussen de partijen heeft geen verplichtend karakter voor de afzonderlijke

waterschappen (tenzij anders besloten).

7. Formele bepalingen
Partijen hebben het recht voorbehouden om deelname aan deze intentieverklaring te beëindigen
zonder dat dit verplichtingen over en weer met zich mee brengt. Onder het beëindigen van
deelname wordt mede verstaan het (tijdelijk) opschorten van de werking van de
intentieverklaring en/of het (tijdelijk) wijzigen van de deelname aan deze intentieverklaring.

8. Looptijd
8.1. Deze intentieverklaring treedt in werking vanaf de datum van ondertekening door alle in dit

document genoemde partijen en geldt voor maximaal 3 jaren.
8.2. Partijen besluiten uiterlijk een halfjaar voor beëindiging van de looptijd van deze

intentieverklaring over eventuele vervolgacties.

Ondertekening

Aldus overeengekomen en in drievoud getekend te ‘s-Hertogenbosch op 26juni 2015:

De Unie van Waterschappen, vertegenwoordigd door de voorzitter;

mr. dr las,

7; ~~1~
De minis er van Infrastructuur en Milieu, namens deze de DG RWS;

mr. ing. J.H. Dronkers,

De Co andant der Strijdkrachten, namens deze waarne - d Commandant der
Landstrijdkrachten;

generaal-majoor M.J.H.M. van Uhm.


