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Crises en rampen

Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing

Voorwoord
‘We zijn wel wat gewend bij het Departementaal
Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat (DCC-IenW). Elk jaar staan
we voor nieuwe uitdagingen op het gebied van crisis
management. Van calamiteiten op het spoor, de weg of
het water tot grote protestacties of extreme weersomstan
digheden, elk incident dat de beleidsdomeinen van IenW
kan raken is anders. Toch hebben ze één ding gemeen:
een crisis komt vrijwel altijd onverwachts. Zelden werd dat
zo duidelijk als in 2020.

In het teken van COVID-19
Niet eerder legde een crisis zo veel beslag op onze
organisatie als de gevolgen van COVID-19. Bijna vier
maanden werkten alle departementen samen in een
opgeschaalde Nationale Crisisstructuur. Een aantal van
onze crisismanagers stelden we tijdelijk beschikbaar
voor ondersteuning en advies aan het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De pandemie was zo
veelomvattend dat het DCC-IenW er in die maanden
een speciaal team voor had ingericht. Rond de zomer is
het dossier inhoudelijk geleidelijk overgedragen aan een
nieuwe programmadirectie, die zich volledig richt op
de impact van de pandemie voor alle IenW-domeinen.
Het DCC-IenW blijft hier nauw bij betrokken.

Verbindende schakel
Hoe belangrijk crisisbeheersing is in onverwachte en
onzekere situaties, bleek ook vóór COVID-19 al.
Nadat een beveiligingslek was ontdekt in veelgebruikte
thuiswerksoftware, gaf het National Cyber Security Center
halverwege januari aan alle overheidsinstellingen het
dringende advies om deze systemen direct uit te schakelen.
Wat volgde was een ongekende operatie om zo snel
mogelijk in kaart te brengen wat dit betekende voor
de vitale processen van IenW en haar crisispartners.

Ook hier lieten we als DCC-IenW zien dat we in dit soort
situaties snel, professioneel en efficiënt handelen.
En dat is ook precies onze kracht: een verbindende schakel
zijn tussen alle betrokken partijen en zorgen dat mensen
en organisaties elkaar weten te vinden.

Veiligheidsregio’s
Crisismanagement wordt niet alleen steeds complexer,
het vraagt ook steeds vaker om een lange adem. Dat zien
we met COVID-19 en bij andere grote thema’s zoals de
Brexit, maar het is ook af te lezen aan de toon van het
maatschappelijk debat. De impact van incidenten reikt
steeds vaker over de grenzen van beleidsdomeinen heen.
Crisismanagement vraagt daarom vooral om samenwer
king tussen een veelheid aan partijen. De veiligheidsregio’s
spelen daarbij een steeds grotere rol, ook voor het
DCC-IenW. Het belang van die samenwerking, ook tussen
de veiligheidsregio’s onderling, wordt nog eens bevestigd
in het rapport van de Evaluatiecommissie Wet veiligheids
regio’s, dat begin december verscheen.

Altijd op scherp
In alle opzichten was 2020 een bijzonder jaar. Ook voor mij
persoonlijk, want per 1 december nam ik het stokje over
van Rob Hagman als hoofd DCC-IenW. Hoe 2021 eruit gaat
zien, kunnen we niet uittekenen. Wel is bekend dat de
nationale cyberoefening ISIDOOR vanwege COVID-19 is
doorgeschoven naar juni. Online werken zal voor een
belangrijk deel de norm blijven, wat ook geldt voor
opleidingen, trainingen en oefeningen die het DCC-IenW
organiseert. Wat het ook wordt: als het gaat om crisis
management, staan wij altijd op scherp.’

Edith Kuijper
Hoofd DCC-IenW

13.01.2020

01.01.2020 – einde jaar

Veel overheidsinstellingen maken gebruik van de software van Citrix,
onder andere om vanuit huis in te loggen op het kantoornetwerk.
Als begin januari bekend wordt dat cyberaanvallers actief naar kwetsbare
Citrix-servers zoeken, zit de schrik er goed. Er is immers nog geen
beveiligingsupdate (patch) beschikbaar. Op maandag 13 januari stuurt
het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) een eerste bericht naar
de vitale sectoren en overheidspartijen. Na een tweede bericht volgt op
vrijdag 17 januari een aangescherpt advies: schakel de systemen voorlopig
uit, tenzij het echt niet anders kan.

Niet eerder valt het woord crisis zo vaak als in 2020: de coronacrisis raakt
letterlijk de hele samenleving. Het betekent ook een ultieme test voor de
expertise van zowel het DCC-IenW als de gehele crisisorganisatie van IenW.
Crisismanagement is netwerkmanagement, dat blijkt eens te meer.

Kwetsbare Citrix-servers

‘Dat betekende nogal wat’, zegt crisismanager Kirsten Drost: ‘Wij zijn
onmiddellijk gaan bellen in ons IenW-netwerk. Want niet thuis kunnen
werken is één ding, maar wat betekent het uitschakelen van de servers voor
onze vitale processen?’ Dezelfde vraag geldt in feite voor de hele overheid.
Daarom wordt de Nationale Crisisstructuur opgeschaald en komen het
Interdepartementaal Afstemmingsoverleg (IAO) en de Interdepartementale
Commissie Crisisbeheersing (ICCb) bij elkaar. Ook het Nationaal Kernteam
Crisiscommunicatie (NKC) wordt geactiveerd. Drost: ‘Het DCC-IenW heeft
direct contact gezocht met ICT-specialisten van zoveel mogelijk IenWgerelateerde organisaties. Op die manier kregen we snel een beeld van de
mogelijke impact, maar ook voor welke processen de systemen absoluut
niet konden worden uitgezet.’
In die periode heeft het DCC-IenW nauw contact met de Chief Information
Officer (CIO) en de Chief Information Security Officer (CISO) van IenW.
Ook komt de Expertgroep Cyberincidenten bijeen. Op maandag 19 januari
brengt Citrix de eerste beveiligingsupdates uit en kunnen organisaties de
servers weer in gebruik nemen.

In de greep van COVID-19

Al in december 2019 komen er berichten vanuit het internationale netwerk
van het DCC-IenW: in China is een dan nog onbekend virus opgedoken.
Niet veel later blijkt het te gaan om patiënten die zijn besmet met een
nieuw coronavirus, vermoedelijk op een markt in Wuhan. ‘Vanaf dat
moment treden ook hier alle procedures voor infectieziekten in werking’,
zegt coördinerend adviseur crisisbeheersing Tony Hoogendoorn. ‘Bij onze
luchthavens, de haven van Rotterdam, de veiligheidsregio’s en GGD’s liggen
permanent draaiboeken klaar voor verdachte gevallen van infecties aan
boord van vliegtuigen en schepen, inclusief strenge quarantaineregels.’
Nederlandse cruiseschepen
In januari blijkt dat ook in een aantal Europese landen besmettingen zijn
vastgesteld, maar nog niet in Nederland. Op Schiphol worden reizigers via
informatieborden wel gewaarschuwd voor het virus. Hoogendoorn:
‘In eerste instantie ging de aandacht vooral uit naar cruiseschepen die onder
Nederlandse vlag in Azië voeren, maar er bleken geen zieken aan boord.
In een Interdepartementaal Afstemmingsoverleg (IAO) werd ook gezocht
naar mogelijkheden om Nederlanders uit het brongebied in China veilig te
repatriëren. Het DCC-IenW stond hierbij voortdurend in contact met
de bewindslieden en alle betrokken beleidsdirecties en crisisorganisaties
van IenW-partners en andere ministeries.’
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Tweedelig webinar over de crisis
rondom COVID-19 en
de grensoverschrijdende effecten

Vitale processen
Intussen neemt in Nederland de maatschappelijke onrust toe. Het RIVM
meldt dat het gaat om COVID-19, een ziekte die wordt veroorzaakt
door het coronavirus SARS-CoV-2. Het DCC-IenW inventariseert de
continuïteitsplannen binnen de IenW-domeinen: in hoeverre komen
de vitale processen in de knel als er een groot deel van het personeel zou
uitvallen? Op dinsdag 4 februari komt voor het eerst de Voorbereidingsgroep (VG) bijeen, het crisisteam van IenW dat wordt voorgezeten door
het DCC-IenW. Naast een brede afvaardiging vanuit het ministerie nemen
vrijwel alle aan IenW gelieerde organisaties aan het overleg deel.
Vanaf woensdag 26 februari komt de Interdepartementale Commissie
Crisisbeheersing (ICCb) periodiek bijeen. Een dag later meldt het RIVM
de eerste officiële besmetting in Nederland.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
‘In de weken daarna ging het snel’, zegt Hoogendoorn. ‘Vooral in NoordBrabant nam het aantal besmettingen toe, later ook in andere provincies.
Carnaval en terugkerende wintersporters werden genoemd als mogelijke
oorzaken van de eerste verspreidingen die in die eerste fase onder de radar
bleven.’ Inmiddels werken alle ministeries en andere overheden samen in
de opgeschaalde Nationale Crisisstructuur en wordt er nauw samengewerkt
met de veiligheidsregio’s, onder regie van de voorzitters van die veiligheids
regio’s. Binnen het DCC-IenW wordt een speciaal team COVID-19 ingericht,
dat permanent bezig is met de informatiehuishouding, de coördinatie van
de crisisstructuur en de mogelijke en opgetreden impact op alle IenWdomeinen. Daarbij duikt nog een onverwacht probleem op: een dreigend
tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen, met name professionele
mondkapjes.

Van riolering tot tunnels
‘Professionele mondkapjes zijn niet alleen essentieel voor zorgmedewerkers,
ook in veel andere sectoren is het gebruik een arbo-verplichting’, vertelt
Peter Westerbeek, plaatsvervangend hoofd DCC-IenW. ‘Denk aan onder
houdsmonteurs voor de riolering of waterzuiveringsinstallaties, stel je voor
dat die hun werk niet meer kunnen doen. Hetzelfde geldt voor onderhoud
aan tunnels, bijvoorbeeld van de Betuwelijn. Als gepland onderhoud niet kan
worden uitgevoerd omdat er geen mondkapjes beschikbaar zijn, dan moeten
de tunnels dicht. Dat zou betekenen dat de belangrijkste spoorverbinding
tussen de Rotterdamse haven en Duitsland wordt afgesloten. En zo kan ik
nog tal van vitale sectoren noemen waar aan de alarmbel werd getrokken,
omdat vrijwel alle mondkapjes naar de zorg gingen.’
Vereende krachten
Samen met Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) en het Landelijk
Operationeel Team Corona (LOT-C) start Westerbeek daarom een omvangrijke
inventarisatie van de situatie. Westerbeek: ‘We moesten echt nieuw terrein
ontginnen en tegelijkertijd snel schakelen. Wie heeft ze nodig, waar liggen
de prioriteiten, om welke persoonlijke beschermingsmiddelen gaat het nog
meer – en vooral: waar halen we die allemaal vandaan? Want wereldwijd zijn
er enorm veel kleine en grote leveranciers, die allemaal andere doelgroepen
bedienen.’ Het lukt uiteindelijk om de situatie goed in kaart te brengen en
leveranciers te vinden. Er wordt een loket ingericht bij het LOT-C waar de
sector partijen kunnen inkopen zonder te concurreren met de centrale
inkoop voor de zorgsector.
Programmadirectie COVID-19
De uitzonderlijke situatie rond het virus vraagt om een flexibele crisisorgani
satie van de Rijksoverheid. Daarom blijft de Nationale Crisisstructuur bijna
vier maanden lang actief. Ook het tijdelijke team COVID-19 van het DCC-IenW
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is in die periode voortdurend in opperste staat van paraatheid. Op 24 juni
wordt de Nationale Crisisstructuur beëindigd en wordt het dossier opgepakt
binnen het nationale programma Samenleving en COVID-19. In het verlengde
daarvan wordt het coronacrisismanagement binnen IenW geleidelijk over
gedragen van het DCC-IenW naar een nieuwe programmadirectie COVID-19.
Professioneel crisismanagement
Junior crisismanagers Celine Overbeek en Gijs de Leeuw zijn vanuit het DCCIenW verantwoordelijk voor de overdracht van de coronacrisis naar de nieuwe
projectorganisatie. De Leeuw: ‘Daar komt enorm veel bij kijken. Het gaat
om de overdracht van de crisiscoördinatie, het informatiemanagement en
het netwerk met daarin alle IenW-gerelateerde organisaties, van ProRail tot
drinkwaterbedrijven en van de Kustwacht tot Luchtverkeersleiding Neder
land. Dat gaat niet van de een op de andere dag.’ Overbeek en De Leeuw zijn
daarnaast ook druk bezig om de programmadirectie te helpen bij de struc
turen van professioneel crisismanagement. Overbeek: ‘Crisismanagement is
netwerkmanagement, werken met scenario’s, 24/7 bereikbaar zijn en continu
slagvaardig en alert blijven. Dat is zo veelomvattend.’
Betrokken en paraat
Na de zomer is de programmadirectie COVID-19 IenW volledig ingericht en
actief. De nieuwe programmadirectie houdt zich bezig met de verdere
afwikkeling van de gevolgen van COVID-19 en noodzakelijke maatregelen op
de diverse IenW-beleidsterreinen. Met de overgang van de crisisstructuur
naar de projectorganisatie is ook de crisisorganisatie van IenW afgeschaald.
Het DCC-IenW blijft wel nauw betrokken en schuift wekelijks aan bij een
bijpraatmoment om de stand van zaken te bespreken. Daarmee blijft
het DCC-IenW tot op de dag van vandaag op de hoogte van wat er speelt.

29.07.2020

Tropische storm
Caribisch Nederland
Het spookt wel vaker in de Caribische atmosfeer. Toch zijn de berichten
vanuit het National Hurricane Center op dinsdag 28 juli verontrustend.
Het Amerikaanse instituut meldt aan het KNMI dat zich boven de Atlantische
Oceaan een depressie heeft ontwikkeld die op weg is naar Caribisch
Nederland. Niet veel later waarschuwt het KNMI voor hevige regenval,
hoge golven en zware windstoten, met name op Saba en Sint Eustatius.
Sylvia van Eijnatten heeft piketdienst. ‘Het was lastig te voorspellen of en
op welk moment de depressie zou uitgroeien tot een tropische storm.
Dat maakte de situatie erg onzeker.’ Als de depressie zich inderdaad ontwikkelt
tot een tropische storm, ligt er al een naam klaar: Isaias.
In nauw overleg met het KNMI roept het DCC-IenW het WeerImpactTeam Cari
bisch Nederland (WIT CN) bijeen. Naast het DCC-IenW en het KNMI nemen aan
dit telefonische overleg de belangrijkste betrokken partijen deel: de Caribische
eilandafgevaardigden, Defensie Caribisch Gebied, het Nationaal Crisiscentrum
(NCC), het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) en de DCC-collega’s
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS). Van Eijnatten: ‘De eilanden hadden de nodige voorberei
dingen getroffen en bewoners, hulpinstanties en bevoorradingsschepen werden
goed geïnformeerd. Ook werden uit voorzorg boten uit de haven gehaald.’
Het WIT CN komt in totaal drie keer bijeen. ‘Het was zeer constructief om
op deze manier met de eilanden af te stemmen en de banden verder te
verstevigen’ zegt Van Eijnatten. ‘Voor een volgende keer zou een video-overleg
ook een goede mogelijkheid zijn’. Op woensdag 29 juli trekt Isaias ten zuiden
van de Bovenwindse Eilanden voorbij. De schade blijft beperkt.
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Hittegolf: code oranje
Temperaturen die oplopen tot boven de 35 graden, extreem warme nachten
en zelfs een dringende oproep om minder kraanwater te gebruiken in delen
van het land: in augustus zucht Nederland onder een langdurige hittegolf.
Op donderdag 6 augustus activeert het RIVM het Nationaal Hitteplan.
Aanvullend wordt ook een smogwaarschuwing uitgegeven. Omdat het in
het weekend nog warmer lijkt te worden, kondigt het KNMI vanaf vrijdag
code oranje af.
‘Daarop kwam nog diezelfde vrijdag het WeerImpactTeam (WIT) bij elkaar
om de verwachte impact van de hittegolf te bespreken’, vertelt Tony
Hoogendoorn, coördinerend adviseur crisisbeheersing. Het DCC-IenW
is voorzitter van het WIT, dat verder bestaat uit het KNMI, het Nationaal
Crisiscentrum (NCC), Verkeerscentrum Nederland, ProRail en het Landelijk
Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC). Ook het RIVM sluit dit keer
aan. Hoogendoorn: ‘Voor ons is het zaak om zo snel mogelijk in beeld
te krijgen of en waar de hitte zou kunnen leiden tot problemen in de
maatschappij, van spoor tot weg en van evenementen tot capaciteiten van
de hulpdiensten. Op basis van deze brede impact-inschatting adviseert
het WIT aan het KNMI om eventueel code rood af te geven voor extreem
weer. In dit geval was het advies om code oranje te handhaven.’
Afgezien van een flink aantal trein- en brugstoringen bleef de impact binnen
de ingeschatte bandbreedte. ‘Alle organisaties binnen de IenW-domeinen
en daarbuiten waren goed voorbereid op deze situatie,’ zegt Hoogendoorn.
‘De draaiboeken liggen klaar en de processen zijn op orde.’ Het WIT komt
die week nog twee keer bijeen om de vinger aan de pols te houden.
Na ruim een week zijn op zaterdag 15 augustus alle weerwaarschuwingen
weer ingetrokken.
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Kwetsbaarheid in beveiliging Citrix-servers
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Basiscursus crisisbeheersing (online en fysiek)

17

BOB vergadermethodiek (online en fysiek)

4

GTD Personal Efficiency

4

Roltraining Liaison (R)OT (online)

4

LCMS training voor beginners

3

Roltraining informatiecoördinator (online)

3

Zakelijk Vloggen: filmen met smartphone (online)

3

Basiscursus crisiscommunnicatie bij
stralingsincidenten (online)

2

Roltraining voorzitter (online)

2

Verdiepingsmodule crisisbesluitvorming
(online en fysiek)

2

Webinar Covid-19 door Arjen Boin (online)

2

Webinar de virtuele crisisorganisatie (online)

2

Basiscursus crisisbeheersing cyberincidenten (online)

1

Basiscursus crisisbeheersing nucleair (online)

1

Basiscursus crisisbeheersing stralingsincidenten

1

Basiscursus crisisbeheersing voor gevorderden

1

BOB: anders kijken naar online besluitvorming (online)

1

Inhoudelijk experts in ICCb en IAO (training)

1

Kort en bondig presenteren

1

Roltraining adviseur crisisbeheersing (online)

1

Roltraining Liaison BT (online)

1

Training video vergaderen (online)

1

Verdiepingsmodule cyberincidenten (online)

1

Werkconferentie BOB (online)

1

Geslaagde Week van de IBGS 2020
Incidenten waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen, vragen om een
zeer specialistische aanpak. De impact kan immers groot zijn,
zeker als het gaat om het milieu of om onze drinkwatervoor
ziening. Bij dat soort incidenten kunnen de betrokken instanties
een beroep doen op het Crisis Expert Team milieu en drinkwater
(CET-md). Het expertteam geeft deskundig advies over de moge
lijke risico’s en maatregelen om ernstige gevolgen te voorkomen.
Elk jaar organiseert het CET-md een bijeenkomst voor organisaties
die te maken kunnen krijgen met dit soort incidenten:
de netwerkdag Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS).
Vanwege de coronabeperkingen koos de organisatie in 2020 voor
een IBGS-week met diverse online-activiteiten, waaronder een
interactieve webinar. Daarbij werd onder meer ingegaan op de rol
van het RIVM en op het werk van de Nederlandse Vereniging voor
Intensive Care (NVIC) tijdens een incident in 2019. Partners van
onder andere de brandweer, GGD-GHOR en KWR (het kennis
instituut van en voor drinkwaterbedrijven) logden in en deden
online mee. Zo konden ze via een chat vragen stellen aan een
panel.
De Week van de IBGS duurde van 5 tot en met 9 oktober en werd
afgesloten met een vooruitblik naar de netwerkdag in 2021.
Dan zal de ketensamenwerking in het veld centraal staan.

In de praktijk
Noodpompen van het DCC-IenW ingezet in IJmuiden
Na zware hoosbuien heeft Rijkswaterstaat op 6 oktober 2020
de mobiele noodpompen van het DCC-IenW aangezet bij
de Kleine Sluis in IJmuiden. Dat was nodig om het overtollige
regenwater te kunnen wegpompen. De tijdelijke pompen
vervingen deels een pomp die eerder in het jaar was uitgevallen.
In de avond van 7 oktober konden de noodpompen weer
worden uitgeschakeld nadat het waterpeil naar een beheersbaar
peil was gezakt.
De ‘Extreme High Capacity Pumps’ (EHCP) van het DCC-IenW
kunnen zowel nationaal als internationaal worden ingezet bij
noodsituaties als gevolg van wateroverlast, een overstroming of
in een situatie van dreigende watertekorten.
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