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Voorwoord

‘Het land gaat weer open’, was de boodschap van de 
persconferentie op 15 februari 2022. Hiermee sloten we 
een lange periode van coronaperikelen af. Maar één dag 
voordat de meeste maatregelen afliepen, viel Rusland 
Oekraïne binnen. Deze oorlog had ook gevolgen voor 
IenW-beleidsterreinen. In de nacht van 3 op 4 maart 
kwam de melding bij ons binnen dat er brand was bij  
de Oekraïense kerncentrale Zaporizja. Op dit incident 
blikken we terug in dit jaaroverzicht. Andere onder-
werpen die we uitlichten zijn de drie stormen in  
februari, de droogteperiode, de impactvolle kortsluiting 
bij TenneT en de afsluiting en ontmanteling van de  
Nelson Mandelabrug.

Maar ‘Oekraïne’ was wel een rode draad in 2022. 
Procedures die tijdens decennia van vrede in Europa 
niet waren gebruikt, werden van de plank gehaald. 
De oorlog leidde tot pers- en publieksvragen en 
vraagstukken over bijvoorbeeld de impact op Europa en 
Nederland. Vanuit de gezamenlijke Rijksoverheid was 
de communicatie-insteek dat je mensen weerbaarder 
wilt maken, en goed wilt informeren over de gevolgen. 

Een andere rode draad was: ontmoeten. In juni 
kwamen we voor het eerst sinds twee jaar met vele 
netwerkpartners weer fysiek bij elkaar op onze Overleg 

Crisismanagementdag. Wat fijn om dan te merken hoe 
goed de banden zijn, dat je het gesprek zó weer oppakt. 

Informatiemanagement
Op de Landelijke dag Informatiemanagement Crisis-
beheersing over netcentrisch werken, gaven we 
een presentatie over het WeerImpactTeam. Uit de 
vele positieve reacties bleek dat we vanuit IenW 
een belangrijke speler zijn binnen dat netcentrisch 
werken: het samen vormgeven en onderhouden van 
een actueel beeld. Deze rol komt ons vrij natuurlijk 
toe doordat ‘infra’, ‘milieu’ of ‘water’ bij bijna elk 
incident of crisis betrokken is. Vanuit deze rol zijn we 
afgelopen jaar tevens intensief betrokken geweest bij 
de doorontwikkeling van de nationale crisisbeheersing, 
binnen het programma Versterking Crisisbeheersing en 
Brandweerzorg (VCB) en het Knooppunt Coördinatie 
Rijk-Regio (KCR2). Andere stappen op het gebied 
van informatiemanagement: Experts van de acht 
kennisinstituten binnen het Crisis ExpertTeam milieu  
en drinkwater werden - met onze hulp - getraind in  
het gebruik van het Landelijk Crisis Management 
Systeem, waarmee zij werken sinds 1 januari 2023.  
En tot slot heeft het DCC-IenW een kennis- en 
leerplatform ontwikkeld voor alle crisismedewerkers 
van IenW en haar partners.

Vooruitblik
In 2023 nemen we deel aan grote en meerdaagse 
nationale oefeningen, zoals de cyberoefening ISIDOOR. 
We bereiden ons voor op de nucleaire oefening van 
2024 en bieden een Leerprogramma over hoogwater, 
gebaseerd op de Limburgse overstromingen van 
2021. Ook organiseren we een tweedaagse met de 
IenW-crisisorganisatie en haar partners om elkaars 
rol en verantwoordelijkheden te leren kennen. 
Hierbij ontmoeten we andere DCC’en en het 
Nationaal Crisiscentrum, wat behalve aangenaam 
ook erg belangrijk is. Crisismanagement blijft immers 
netwerkmanagement!

Edith Kuijper
Hoofd DCC-IenW



Inhoudsopgave



16 t/m 20 februari
Stormen Dudley, Eunice 
en Franklin



Stormen zijn business as usual voor het DCC-IenW. 
Maar in de tweede helft van februari raasden er 
in één week drie stormen over ons land, wat erg 
uitzonderlijk is. De tweede storm, Eunice,  
leidde landelijk tot minstens code oranje, en in 
een deel van het land was zelfs code rood van 
kracht. Ook dat komt niet vaak voor. 

Dat besluit tot code rood is Désirée Anink goed 
bijgebleven, die toen crisismanager in opleiding 
was: ‘Donderdagmiddag kondigde ProRail in het 
WIT-overleg (Weer Impact Team) aan dat ze een  
besluit gingen nemen over het stilleggen van het 
treinverkeer de volgende dag. Daarna hadden we  
intern de discussie of dat een reden zou zijn om  
code rood af te geven. Het KNMI sprak eerder in  
het WIT over onzekerheid in de waarneming.  
Later realiseerden we ons dat dit slechts ging over 
de vraag of de wind 120 of 140 km/u zou bereiken.’ 
In het WIT van donderdagavond meldde ProRail  
dat er vanaf vrijdag 14.00 uur inderdaad geen  
treinen meer zouden rijden.

Vrijdagochtend kwam het KNMI na een expert-
overleg met het voorstel om vanaf 14.00 uur code 
rood af te geven in Zeeland, Zuid-Holland,  
Noord-Holland, het IJsselmeergebied, de Wadden 
en Friesland. Dit is overgenomen door de overige 
WIT-partners. ‘Toen waren er inmiddels al trans-
porteurs op de weg,’ vertelt Désirée. ‘Bij de mildere 
stormen Dudley en Franklin is er bewust voor 
gekozen terughoudend te zijn met het afgeven 
van code rood. Voor de burgers wordt het anders 
verwarrend, omdat er een duidelijk verschil was in 
de heftigheid van de stormen.’ 

Crisismanager Maaike Steenstra schetst de hectiek 
van die februariweek: ‘We waren nog aan het 
puin ruimen van de eerste storm, Dudley, toen we 
ons alweer schrap moesten zetten voor Eunice. 
Ook waren er meer deelnemers aan het WIT dan 
normaal en was het een hybride bijeenkomst. Dit 
kwam het overzicht en de structuur niet ten goede. 
Na storm Franklin kwam er meteen een andere 
crisis achteraan, toen Rusland Oekraïne binnenviel. 
Dat leidde tot maatregelen van de NAVO, die ook 

onze beleidsterreinen raakten. Gelukkig konden we 
intern snel schakelen en sloten er extra collega’s 
aan bij het piketteam.’

Na de stormweek heeft het herstellen van de scha de 
nog veel tijd gekost. Eunice belandde in de top 3 
van de zwaarste stormen van de laatste 50 jaar.

Meldingen extreem weer 2022

16 t/m 20 februari
Stormen Dudley, Eunice en Franklin

31/1 Code oranje - zware windstoten

18/2 Code rood - zware windstoten

20/2 Code oranje – zware windstoten

19/5 Code rood – zware onweersbuien

20/5 Code oranje - zware regen- en 
onweersbuien

19/7 Code oranje - extreme hitte

15/12 Code oranje - gladheid door ijzel

18/12 Code oranje - gladheid door ijzel



4 maart
Oorlogsgeweld bij 
kerncentrale Zaporizja

De internationale politieke en economische context werd al enige 

tijd bepaald door de verhoudingen tussen de twee buurlanden,  

toen op 24 februari Rusland van verschillende kanten Oekraïne  

binnenviel. Naast de geopolitieke dreiging was er vooral oog voor 

de potentiële impact op de nationale veiligheid in Nederland,  

en in het bijzonder op de vitale infrastructuur.



In maart werden de crisismanagers van dienst uit 
hun bed gebeld vanwege brand bij de Oekraïense 
kerncentrale Zaporizja. Jop Marisse: ‘Om 03:00 uur 
werd ik gebeld op de piketlijn. En om 04:00 uur 
brandden alle lichten op het DCC IenW en waren 
we met 20 man druk bezig om de situatie te duiden. 
Het Crisis Expert Team straling en nucleair (CET-sn), 
dat de regio, net als atoomenergieagentschap IAEA 
al realtime in de gaten had, besloot op te schalen.’ 

Jop Marisse: ‘We waren al een paar weken waakzaam, 
vanwege de kerncentrales en de Tsjernobylzone in het 
door de Russen aangevallen gebied. Volgens de eerste 
berichten op 4 maart was er geschoten en brand in 
een van de gebouwen. Dat werd in de media groot 
uitgemeten. President Zelensky zei dat misschien wel 
heel Europa geëvacueerd zou moeten worden.’

Jops collega Machiel Kleemans: ‘In de vroege  
ochtend startten een aantal crisisoverleggen om de 
situatie te duiden en indien nodig snel op de situatie 
in te kunnen spelen, bijvoorbeeld met maatregelen. 
Gelukkig werd ons in de loop van de ochtend dui-
delijk dat de directe gevolgen voor Nederland heel 
beperkt waren. De kerncentrale was niet geraakt.

Wij zijn zelf daarom niet opgeschaald. De crisissféér 
heeft wel de hele dag geduurd, we waren druk met 
het verzamelen en duiden van correcte informatie, 
onder andere om onze collega’s binnen IenW en ook 
de bewindspersonen goed op de hoogte te houden. 
Wij vinden het heel belangrijk dat zij niet alleen de 
spannende verhalen in de media lezen.’ Dat beaamt 
Jop: ‘In de nasleep van dit incident zie je dat alle zo-
genaamde experts het stralingsrisico voor Nederland 
heel groot maken. De experts van CET-sn werden wel 
uitgenodigd, maar kregen een kleinere rol. Het relati-
veren is minder aantrekkelijk voor de nieuwsmedia.’

  ‘President Zelensky zei dat misschien  
wel heel Europa geëvacueerd  
zou moeten worden.’

Toch hadden de gebeurtenissen een flinke impact, 
zo weet Machiel: ‘In de eerste plaats in Oekraïne zelf, 
dat in een oorlog belandde. Maar specifiek op nucle-
air gebied ook in Nederland. Na menselijke fouten 
(Tsjernobyl) en natuurrampen (Fukushima), is er nu 
een nieuw risico bijgekomen in het hele denken over 
nucleaire dreigingen: oorlogssituaties. We dachten 
dat kerncentrales daarin juist een neutrale zone  

zouden zijn. Maar dat was dus niet het geval. Er  
ontstond bijvoorbeeld een run op jodiumtabletten’

Jop: ‘Het DCC-IenW merkt aan vragen van partners 
dat er inmiddels meer aandacht is voor straling en 
nucleair. Dat resulteerde in interdepartementale 
overleggen, IAO’s, technische briefing voor de pers, 
bijpraatsessies en instructies voor de politie over hun 
handelen bij een incident met straling.’

Volgens Machiel is er echter geen reden tot paniek 
als het gaat om straling: ‘Er is veel goed geregeld 
omtrent nucleair. Zo is er het Landelijke Crisisplan 
Straling, waarover het DCC-IenW de redactie voert. 
Internationaal zit het IAEA bovenop dit soort gebeur-
tenissen. Daarnaast is Nederland aangesloten op het 
systeem van bijstandverlening, genaamd RANET, 
waardoor lidstaten elkaar kunnen verzoeken om 
eventueel bijstand te verlenen bij een nucleair  
incident. Als het nodig is kunnen we snel mensen en 
middelen leveren.

4 maart
Oorlogsgeweld bij kerncentrale Zaporizja



13 juli t/m 21 september
Extreme droogte



De aanhoudende droogte zorgde landelijk voor 
problemen. Op 13 juli werd opgeschaald naar het 
niveau dreigend watertekort en in augustus gold 
een nationaal feitelijk watertekort. Maar echt 
een crisis was het volgens crisismanager Maaike 
Steenstra niet. ‘Je ziet het namelijk aankomen en 
weet dat het lang duurt. Maar de consequenties 
raken zoveel beleidsterreinen van IenW, dat het 
toch veel werk oplevert.’ 

  ‘Er was amper bluswater om  
blushelikopters mee in te zetten.’

‘En het is meer dan alleen droge rivieren. 
Wegbeheerders kre gen bijvoorbeeld het advies van 
de brandweer om met natuurbranden rekening te 
houden, en daarom extra de bermen te maaien. 
Daarnaast waren er bij de hulpdiensten zorgen over 
tekort aan water voor de blushelikopters.’ 

De grote hoeveelheid werk betekende overigens 
niet dat er veel stress was voor het DCC-IenW. 
Crisismanager Laura Kuiper: ‘Er zijn zoveel struc-
turen en afspraken gemaakt na de extreme droogte 

van 2018; die bleken nu heel goed te werken. De 
Verdringingsreeks staat goed op papier, en het 
Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte 
helpt heel erg. Iedereen kent daardoor zijn rol en 
taak en dan is ons werk tijdens piket te doen.’

Crisismanager Désirée Anink vult aan: ‘Net zoals 
in 2018 zijn er sessies gehouden om worst-case 
scenario’s uit te denken. Eens in de veertien 
dagen werden die bijgesteld aan de hand van de 
ontwikkelingen en de eventuele gevolgen daarvan.’ 

‘Toch was de scheepvaart een heikel punt, door de 
situatie met de levering van Russisch gas’, vertelt 
Laura. ‘Daardoor werden er in Europa meer kolen 
gebruikt, wat leidde tot zwaarbeladen schepen 
richting Duitsland. Die door de lage waterstanden 
maar beperkt konden worden beladen. Er is nog 
onderzocht of er meer per trein of vrachtwagens 
kon worden vervoerd. De droogte was echter 
voorbij voordat dat nodig was.’

De beheerste omgang met de droogte was volgens 
Maaike een gevolg van effectief evalueren na de 

vorige droogtecrisis: ‘Het scheelt enorm als je 
kan teruggrijpen op uitgedachte plannen, die zijn 
afgestemd in betere tijden, zonder het voelen van 
emotie en watertekorten.’

  ‘De Verdringingsreeks staat goed op papier, 
en het Landelijk Draaiboek Waterverdeling 
en Droogte helpt heel erg.’

‘Uit de evaluatie moet nog blijken wat we met 
elkaar vinden van droogte: in crisisstructuur houden 
of eruit halen? Droogte begint immers business as 
usual te worden’, besluit Désirée. Uiteindelijk werd 
de ‘crisis’ na ruim twee maanden, op 21 september, 
weer afgeschaald. 

13 juli t/m 21 september
Extreme droogte



2 september
Kortsluiting hoog-
spanningsnet TenneT



Na een rustige week bij het DCC-IenW meldde het 
NCC vrijdagmiddag 2 september een brand in een 
hoogspanningsstation van TenneT bij Dronten in 
Flevoland. Het effect was een aaneenschakeling 
van gevolgen. 

‘De oorzaak van de flinke impact van de kortsluiting 
was een combinatie van menselijke fouten en het 
falen van beveiligingen’, vertelt crisismanager 
Maaike Steenstra. ‘Met één fout begon het. In prin-
cipe is het stroomnetwerk zo beveiligd dat je niet 
zo’n cascade-effect mag hebben. Maar ook daar 
gingen wat veiligheden eruit, waardoor er zover  
in het energienetwerk piekbelastingen waren.’  
Er waren stroomstoringen tot in Barneveld, 
Apeldoorn en Kampen.  

IenW is niet het eerste aanspreekpunt voor 
energienetwerken. ‘Maar dit raakte ons ministerie 
op zoveel verschillende beleidsterreinen.  
Zo werd de A6 tijdelijk afgesloten voor verkeer, 
omdat hoogspanningskabels zo laag hingen dat 
ze vrachtwagens dreigden te raken. Het trein-
verkeer tussen Dronten en Lelystad kwam 

volledig stil te liggen, omdat over een afstand 
van 7 kilometer zekeringen, schakelaars en ICT-
systemen eruit geklapt waren. Een aantal sluizen 
waren gestremd, waardoor de scheepvaart er 
ook last van had. En Lelystad Airport zat even 
zonder stroom, maar kon gelukkig snel weer op 
noodvoorziening overschakelen. Er ontstonden 
zelfs nog natuurbrandjes door leidingen in de grond 
die zo warm waren geworden. Dat zijn allemaal 
IenW-beleidsterreinen. Door één incident.  
Maar uiteindelijk heeft alleen het spoor er écht 
last van gehad, tot begin december reden er geen 
treinen op het traject Lelystad-Dronten.’ 

  ‘Hoogspanningskabels hingen zo laag  
dat ze vrachtwagens dreigden te raken.’

Hoewel deze gebeurtenis voor het DCC-IenW 
geen crisis was, is Nederland misschien wel door 
het oog van de naald gekropen. ‘Potentieel had 
dit bij wijze van spreken een black-out van een 
groot deel van NL kunnen zijn. Gelukkig zijn de 
stroomvoorzieningen zwaar beveiligd met extra 

tussenstappen en zekeringen. Daarom hoefden 
wij niet op te schalen en hebben we alleen 
informatieberichten gestuurd. Ik beschouw het dan 
ook als ineens een heel actieve afsluiting van een 
verder rustige week.’

2 september
Kortsluiting hoogspanningsnet TenneT



vanaf 2 december
Constructieve veiligheid 
Nelson Mandelabrug



Het sinterklaasweekend stond voor de deur toen 
het piketteam werd gebeld door Rijkswaterstaat. 
‘We verwachtten dat ze belden over de 
afhandeling van een andere casus. Dat klopte, 
maar er was nog meer! Toen wisten we dat we 
waarschijnlijk niet naar huis zouden gaan’,  
vertelt crisismanager Laura Kuiper lachend.

De gemeente Zoetermeer, eigenaar van de Nelson 
Mandelabrug, sloot de brug die vrijdagavond  
om 20.00 uur. Er was voor het DCC-IenW nog 
veel onduidelijk toen de gemeente dit naar 
buiten communiceerde, met hun zorgen over de 
constructieve veiligheid.‘ Dat overviel ons een 
beetje, want onder de brug door lopen de A12, 
het spoor van ProRail, de Randstadrail en een 
gemeentelijke weg.’

  ‘We hadden in no-time de juiste partijen 
aan tafel en de samenwerking verliep  
heel prettig.’

Voor het DCC-IenW was het die avond en nacht 
zaak om snel de juiste partners aan tafel te 
hebben om de consequenties voor wegverkeer en 
spoorvervoer in kaart te brengen. De volgende dag 
werd het situatiebeeld duidelijker. ‘De deskundigen 
van Rijkswaterstaat en ProRail hebben de rapporten 
aan een nadere analyse onderworpen. Hieruit 
kon geconcludeerd worden dat de constructieve 
veiligheid wel in het geding was, maar dat de 

situatie niet zodanig kritiek was dat de weg en  
het spoor ook moesten worden afgesloten.’
 
De brug en het station bleven ontoegankelijk,  
maar de A12 en het spoor konden openblijven. 
Laura: ‘De ontmanteling van de brug vond eind 
december plaats en daarvoor ging de A12 voor  
een aantal dagen dicht in beide richtingen voor  
het verkeer.’

Voor Laura was dit haar eerste opschaling,  
maar voor het DCC-IenW een ‘traditionele’ crisis. 
‘Het ging snel en was snel weer afgelopen.  
We hadden in no-time de juiste partijen aan tafel  
en de samenwerking verliep heel prettig.  
Wat dat betreft was het een ‘leuke’ crisis.’

vanaf 2 december
Constructieve veiligheid Nelson Mandelabrug



Tijdlijn incidenten en crises

31 jan. vanaf 24 febr. 23 april3 febr.

Cyberaanval olie- en 
chemiesector
In Nederland, België en 
Duitsland worden meerdere 
bedrijven in de olie- en 
chemiesector aangevallen.

Oorlog in Oekraïne
Grootschalige Russische invasie 
van Oekraïne.

Staalbrand Botlek Rotterdam
Grote metaal-/schrootbrand 
met veel rookontwikkeling bij 
European Metal Recycling.

Drukte en geannuleerde vluchten 
op Schiphol
Door een staking van grond-
medewerkers kan vracht en bagage 
van KLM-vluchten niet worden 
afgehandeld. Tientallen KLM-
vluchten worden geannuleerd.

16 t/m 20 febr.

Stormen Dudley, 
Eunice en Franklin
Drie zware stormen razen over 
Nederland. Code rood voor 
verschillende gebieden. 
Lees het interview.

4 maart

Oorlogsgeweld bij kerncentrale Zaporizja
Door een aanval op de grootste kerncentrale van 
Europa breekt er brand uit. Lees het interview.

Aanvaring twee zeeschepen  
op de Noordzee
Bulkschip Julietta D en 
chemicaliën-/olietanker Pechora 
Star botsen. Julietta D raakt op drift 
en botst tegen een fundatiepaal  
van een windmolen.

Begin
2022

Hieronder enkele crises en rampen die plaatsvonden in 2022.

13 en 14 april



Tijdlijn incidenten (vervolg)

Stikstofprotesten
Met o.a. snelwegblokkades 
en afvaldumpingen wordt 
geprotesteerd tegen het landelijk 
stikstofbeleid.

juli

Botsing watertaxi Stormloper 
met sneldienst Tiger
De aanvaring vindt plaats tussen 
Terschelling en Vlieland, waarbij 
vier mensen om het leven komen.

2 sept.

Kortsluiting hoogspanningsnet TenneT
Een piekbelasting op het stroomnet 
veroorzaakt brand in een 
hoogspanningsstation buiten Dronten. 
Een hoogspanningslijn raakt oververhit 
en zakt door. Lees het interview.

Brand in machinekamer partyschip
Op partyschip Zilvermeeuw 2  
breekt brand uit. Aan boord zijn  
225 opvarenden, waarvan ongeveer 
de helft slecht ter been en 
hulpbehoevend.

5 sept.

Van Brienenoordbrug in beide 
richtingen afgesloten
De brug komt tijdens een 
brugdraai in storing waardoor 
de brug niet meer dicht kan.

Constructieve veiligheid Nelson 
Mandelabrug Zoetermeer
Na aangetroffen scheurvorming wordt 
geconcludeerd dat de veiligheid van  
de brug niet gegarandeerd kan worden.  
Lees het interview.

Eind
2022

21 okt. vanaf 2 dec.

Hieronder enkele crises en rampen die plaatsvonden in 2022.

13 juli t/m 21 sept. 

Extreme droogte
Er is een extreem neerslagtekort.  
Een officieel watertekort wordt 
ingevoerd. Lees het interview.

14 juni



Meldingen

Wegen en verkeersveiligheid
Spoor en openbaar vervoer
Maritiem
Milieu
Weer, klimaat en seismologie
Luchtvaart
Waterkwaliteit
ICT
Waterkwantiteit
Protest agrarische sector
Protest klimaat en milieu
Overig
- Straling en nucleair
- Stroomstoring
- Cyber
- Caribisch gebied
- Drinkwater
- Oorlog Oekraïne
- Protestmaatregelen COVID-19
- Buisleidingen

193
140
91
26
16
14
9
9
8
7
5

4
4
3
3
3
1
1
1

Meldingen

Totaal:
538 meldingen

in 2022

Hieronder het aantal meldingen
dat het DCC-IenW in 2022 ontving. 
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Protest klimaat en milieu
Overig
- Straling en nucleair
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- Caribisch gebied
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Meldingen

Totaal:
538 meldingen

in 2022



Opleiden, Trainen en Oefenen

Crisisbeheersing is een dynamisch vakgebied. Daarom staat het DCC-IenW niet stil. 
We volgen nieuwe ontwikkelingen en het blijft een belangrijke randvoorwaarde om 
deze in ons werk op te nemen. Zo geldt dat ook voor het leerprogramma Opleiden, 
Trainen en Oefenen (OTO-leerprogramma).



Tijdlijn Opleiden, Trainen en Oefenen

1 april 7 april

Tabletop procesoefeningen CET-md  
Met het scenario ‘brand op een chemisch 
industrieel complex’ oefent het Crisis 
Expert Team milieu en drinkwater  
het proces en de samenwerking.

Cyberoefening  
Coördinatiegroep (CG) 

De CG oefent het vergaderproces en 
de samenwerking aan de hand van 

het scenario ‘cyberincidenten in  
de kantoorautomatisering’.

Training en procesoefening  
Regionale Droogte Overleg-Noord
Deelnemers krijgen een training over 
de BOB-vergadermethodiek en een 
RDO-vergadering wordt aan de hand 
van een scenario gesimuleerd.

eind mei

Training crisiscommunicatie ILT
Training op maat voor de Inspectie 
Leefomgeving en Transport. Doel: leren om 
als team snel en slagvaardig te overleggen 
en de juiste besluiten te nemen.

8 april

Training crisisbeheersing management 
DGMo (Openbaar vervoer en Spoor)
Training met als doel het opdoen 
van meer routine en kennis over de 
crisisbeheersings processen en rollen 
voor de deelnemers.

Interactieve crisisoefening 
Caribische regio 
Oefening voor drie crisisteams: Caribisch, 
Tactisch en Bestuurlijk. Het doel van de 
oefening: het ervaren, experimenteren 
en samenwerken in de keten in geval van 
een cyberaanval in de regio.

Begin
2022

25 jan. en 2 febr.

DCC-IenW verzorgt een adequaat Opleiden, Trainen en Oefenen-leerprogramma voor alle crisismedewerkers van 
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en haar ketenpartners. Hieronder een selectie van opleidingen, 
trainingen en oefeningen uit 2022.

6 april



26 sept.

Netwerkdag Incidentbestrijding 
Gevaarlijke Stoffen
Netwerkdag IBGS met diverse 
lezingen en interactieve workshops 
voor (crisis)coördinatoren en experts 
van DCC-IenW en ketenpartners.

Cursus crisisbeheersing
medewerkers ProRail
Een cursus op maat voor crisis-
medewerkers van ProRail. Door onder 
andere organisatie gebonden casuïstiek 
wordt het leerrendement verhoogd.  

Eind
2022

Tijdlijn Opleiden, Trainen en Oefenen (vervolg)

Internationale kennisuitwisseling
Kennisuitwisseling op het 
gebied van crisisbeheersing en 
-management met een  
Zuid-Koreaanse delegatie.

Workshop netcentrisch werken
Op de Landelijke dag Informatie-
management Crisisbeheersing geeft 
het DCC-IenW een workshop over 
het netcentrisch werken tijdens 
storm Eunice in februari 2022.

27 sept.

Oefening Caribisch Nederland
Op Sint Eustatius worden lokaal 
betrokken partners getraind hoe 
te handelen bij een olieramp. 
Parallel draaien collega’s van 
DGMI, DGWB en het DCC-IenW 
een oefening in Den Haag.

14 nov.9 nov.29 sept.9 juni

Overleg Crisis Managementdag
OCMdag met als thema 
‘Anticiperen en Versterken voor de 
crisisorganisatie van het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat 
en haar ketenpartners’. 

2 juni

Cursus crisisbeheersing op maat
Een cursus op maat voor de crisis-
coördinatoren van de Bestuurskern  
IenW over de basisprincipes van 
crisisbeheersing en rampenbestrijding.

DCC-IenW verzorgt een adequaat Opleiden, Trainen en Oefenen-leerprogramma voor alle crisismedewerkers van 
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en haar ketenpartners. Hieronder een selectie van opleidingen, 
trainingen en oefeningen uit 2022.



Aan de slag met het Landelijk  
Crisismanagement Systeem 
Het Crisis Expert Team milieu en drinkwater 
(CET-md) startte een kort en krachtig implemen-
tatietraject om het Landelijk Crisismanagement 
Systeem (LCMS) te gebruiken. Met behulp van 
ondersteuning vanuit het DCC-IenW stond alles 
klaar om 1 januari 2023 te starten met LCMS.

Opleiden en Trainen
Sinds september 2022 zijn 100 experts van 
acht kennisinstituten binnen het CET-md 
opgeleid en getraind in het gebruik van LCMS. 
Er is begonnen met de e-learning van het 
Nederlands Instituut Publieke Veiligheid en 
vervolgens zijn er basisvaardigheidstrainingen en 
verdiepingstrainingen ontwikkeld speciaal voor de 
context waarin het CET-md opereert. 

 Trainer Katie Harley:

  ‘Met elkaar zijn wij tot een mooi en toege-
spitst programma gekomen met casuïstiek 
die aansluit bij de praktijk van het CET-md.’

In LCMS kunnen de experts van het CET-md 
netcentrisch met elkaar samenwerken. Om dit 
gemakkelijk te maken is een handzame Quick 
Reference Card ontwikkeld.

Vervolg
De eerste vervolgstap van het CET-md is om 
afspraken te maken met de 25 veiligheidsregio’s 
voor wederzijdse toegang tot elkaars 
‘situatiebeelden’ in LCMS. Inzicht in het actuele 
situatiebeeld vanuit de veiligheidsregio helpt het 
CET-md om de context van het incident of crisis 
beter te begrijpen. Dit bevordert de kwaliteit 
van de advisering. Op hun beurt krijgen de 
veiligheidsregio’s inzicht in de stand van zaken van 
het adviesproces van het CET-md. 

Uitgelichte trainingen en oefeningen



Sint Eustatius test nieuw crisiscentrum 
Woensdag 16 november 2022 is het Emergy 
Operational Center (EOC) van Sint Eustatius 
officieel geopend. Het EOC wordt gebruikt 
bij de voorbereiding op en inzet tijdens het 
orkaanseizoen, maar ook bij andere crises en 
rampen in het risicoprofiel. Sint Eustatius heeft 
de ambitie een regionale functie aan het EOC 
te koppelen, zodat bij incidenten op de andere 
eilanden ook gebruik van het EOC gemaakt kan 
worden.

Nuttig voor IenW
Voor IenW is een goed draaiend crisiscentrum van 
belang om tijdig goede informatie te ontvangen. 
Zo kunnen we goed anticiperen op eventuele 
hulp die nodig is. De officiële opening was een 
goede aanleiding voor een crisisoefening. Rondom 
de opening heeft het DCC-IenW samen met 
Rijkswaterstaat en de rampencoördinator van Sint 
Eustatius workshops en trainingen georganiseerd.

Olieramp
Crisismanager Mark den Hollander: ‘We bootsten 
een scenario van een olieramp na, waarbij zich 
tegelijkertijd een incident voordeed bij een 
grote terminal voor bulkopslag van vloeibare 
aardolieproducten. Collega’s van Rijkswaterstaat 
trainden de lokaal betrokken partners hoe ze in een 
dergelijke situatie moeten handelen. De oefening 
duurde een hele dag, waarbij meerdere crisisteams 
geoefend hebben.’

Den Haag oefent mee
Parallel aan de oefening in Sint Eustatius deden op 

het ministerie in Den Haag collega’s mee aan de 
oefening. Op basis van de situatie op Sint Eustatius 
werd ingegaan op de verantwoordelijkheden en 
vraagstukken die aan IenW gericht konden worden. 
De informatielijn naar Europees Nederland werd 
beoefend, en vragen en aandachtspunten kregen 
een plek in het crisisteam. 

Uitgelichte trainingen en oefeningen



Cijfers Opleiden en Trainen

Totaal: 
79 opleidingen,

en trainingen
in 2022

Basiscursus Crisisbeheersing
LCMS Training basisvaardigheden (incompany training) 
Verkeersposten en -centrales
LCMS Training Basisvaardigheden voor CET-md
LCMS Verdiepingstraining voor Experts binnen CET-md
Crisisbesluitvormingsprocedure BOB training met RWS casus
Basiscursus crisisbeheersing RWS (spreker vanuit DCC)
Basiscursus crisisbeheersing nucleair
Crisisbesluitvormingsprocedure BOB
LCMS Training Basisvaardigheden
Maatwerktraining Advies schrijven onder Tijdsdruk
Maatwerktraining Crisiscommunicatie ILT
Roltraining Informatiecoordinator
Roltraining Voorzi�er
Basiscursus crisiscommunicatie bij stralingsincidenten
LCMS Training Basisvaardigheden (incompany training) 
Scheepvaartverkeer en Watermanagement
Schrijven en adviseren in een politiek bestuurlijke context
Overig:
- Basiscursus crisisbeheersing (incompany opleiding) ProRail
- Crisisbeheersing voor crisiscoördinatoren Bestuurskern
- Crisisbesluitvorming BOB Verdiepingsmodule
- Cursus gevorderen crisisbeheersing
- Dilemmasessie Hoogwater sleutelbesluiten 
- Gevorderden cursus crisisbeheersing nucleair
- Roltraining adviseur crisisbeheersing
- Roltraining Hoofdaannemer binnen CET-md
- Roltraining Liaison ROT
- Roltraining Procesmanager binnnen CET-md 
- Roltraining secretaris (incompany training) ProRail
- TRM training voor DCC
- TRM training voor LCO 

11
6

6
6
5
5
3
3
3
3
3
3
3
2
2

2

1
1
1
1
1
1
1
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Aantal uitvoeringen

Hieronder het aantal opleidingen en trainingen die plaatsvonden in 2022. 
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Contact
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing 
Rijnstraat 8, 2515 XP, Den Haag

T 088 - 7970 222
E dccinfo@rws.nl
I www.dcc-ienw.nl
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