Ons themajaar ‘hoog water’, het eerste jaar met een jaarthema uit het
Regionaal beleidsplan 2016-2019, zit er op. Doel van het thema is om een
belangrijk risico uit ons Regionaal risicoprofiel in de volle breedte te
bekijken en te onderzoeken. Bovendien levert het een kapstok voor het integraal werken met alle sectoren van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.
Door in dit hoogwaterjaar multidisciplinair en met
crisispartners een aantal planvormings- en oefenactiviteiten
uit voeren, heeft de integrale samenwerking en afstemming
bij de voorbereiding op én tijdens bestrijding van een
hoogwatercrisis nadrukkelijk vorm gekregen. Zoals de
gezamenlijke COPI (Commando plaats incident) en ROT
(Regionaal operationeel team) oefening, de actualisatie van
het ‘Rampbestrijdingsplan overstromingen en dijkdoorbraak’
en het in kaart brengen van de bredere gevolgen van
hoogwater op de vitale voorzieningen.

“Het besef van de impact is door het persoonlijke
contact van onze activiteiten gegroeid. Mensen
realiseren zich dat zelfredzaamheid belangrijk is.
Ook alle aandacht voor dit themajaar in de media
draagt hieraan bij.
Marcel Meeuse, projectleider themajaar Hoogwater

“Als leider COPI heb ik twee hoogwateroefeningen meegemaakt.
Het was anders dan andere oefeningen: leuk! Ik werd uit mijn
comfortzone gehaald, net als een groot aantal Officieren van
Dienst; dat geeft een positieve prikkel! Bij de brandweer hebben
alle teamleiders geïnventariseerd welke activiteiten en andere
zaken binnen de brandweer hoogwater gerelateerd zijn. Deze lijst
is groter en meer divers dan gedacht, met dit thema wordt
duidelijk “gewerkt”.
Ignas Kamps, manager Brandweer

COPI en ROT oefening - Inhoudelijke verdieping in risico
en aandacht voor afstemming tussen teams en
overdracht tussen functionarissen
Wat betreft risicocommunicatie zijn we het gesprek aangegaan met inwoners en bedrijven met als
doel bewustwording te creëren. Bijvoorbeeld bij de opening van het stadseiland ‘Veur Lent’, bij de
seizoensopening van een zwembad, bij een enquête en bewonersavond in Kekerdom, bij een
informatieve boottocht over de Waal en tijdens de reguliere overleggen met bedrijven met gevaarlijke
stoffen. Het in gesprek gaan met de inwoners levert waardevolle informatie op over de daadwerkelijke
behoefte die er is. De leerpunten nemen we mee in de reguliere communicatie- en
informatieactiviteiten.
“Hoog water is een belangrijk onderwerp voor inwoners van Kekerdom. We
vinden het erg waardevol dat de Veiligheidsregio hierover in gesprek is
gegaan met de inwoners. In plaats van over is door jullie met hen gepraat.
Zonder dat het praten over de gevaren van dijkbreuken en overstroming
ontaard is in bangmakerij. Op de avond was er ook aandacht voor het besef
dat elkaar helpen belangrijk is. En dat is niet alleen tijdens een ramp maar
ook in het dagelijks leven. Juist deze verbinding maakte het tot een succes.”
Jelle Blijham, gemeente Berg en Dal

Kekerdom - In gesprek met inwoners:
voor twee partijen waardevol

Voor de geplande beïnvloedingsanalyse is gekozen om aan te haken bij de strategische agenda van
het project ‘Water & Evacuatie’ van het Veiligheidsberaad. Door de afhankelijkheid van producten die
in het kader van dat project verschijnen, kon de beïnvloedingsanalyse niet worden uitgevoerd binnen
het jaarthema.

“De focus op hoogwater is mede een aanleiding
geweest om met de ziekenhuizen eens goed te
kijken naar de uitdagingen die een grootschalige
evacuatie met zich mee brengt. Bovendien kan
dat ook bij andere situaties aan de orde komen.
Daar gaan we als GHOR (Geneeskundige
hulpverleningsorganisatie in de regio) met de
ziekenhuizen nog verder mee aan de slag.”
Roel Kerkhoff, beleidsmedewerker GHOR

“Tijdens de evaluatie van de COPI oefeningen
bleek dat deelnemers echt wat hebben
opgestoken van dit thema. Plannen zijn
bestudeerd, de infospecials bleken van
meerwaarde, ook voor de oefeningen en men
vond het interessant om tijdens de oefeningen

Netwerkdag Bevolkingszorg - Bewustwording over
de rol van de gemeente en aandacht voor
zelfredzaamheid

ook over de eigen grenzen van de functie heen
te kijken”.
Sanne Bastings, multidisciplinair waarnemer
COPI-oefeningen

Marcel Meeuse, projectleider
themajaar Hoogwater
De projectmatige aanpak van het jaarthema ‘hoog water’ is goed bevallen en krijgt voor het jaarthema
‘brand en verminderd zelfredzamen’ in 2017 vervolg. Het helpt in de organisatie elkaar structureel op
te zoeken en activiteiten af te stemmen, maar ook landelijk en met andere regio’s en crisispartners in
te zoomen op wat er al is aan instrumenten, onderzoeken, plannen en oefeningen.

Zwem de stroomversneller - Op een ludieke
manier risicocommunicatie vormgeven

