Calamiteitenbestrijding
Wat te doen op welk moment
Deze folder maakt in één oogopslag duidelijk, wat er tijdens calamiteiten van je wordt
verwacht. Per type calamiteit lees je welke teams van Waterschap Rivierenland (WSRL)
wanneer actief zijn en welke taken ze dan uitvoeren. Daarnaast wordt per soort
calamiteit aangegeven, wat de criteria zijn om op te schalen.
Kortom, het is een handig hulpmiddel voor iedereen die een taak heeft binnen de
calamiteitenorganisatie van WSRL. Bewaar deze folder daarom binnen handbereik.

Informatief opschalen
Informatief opschalen gebeurt voordat we feitelijk opschalen. Wanneer je vermoedt dat een incident uit de
hand gaat lopen, moet je op tijd je leidinggevende informeren. Bij twijfel: altijd je leidinggevende bellen. Je
leidinggevende zorgt dan voor informatieve opschaling binnen het waterschap. Op basis van jouw informatie
beslissen het afdelingshoofd en de directeur Veiligheid of het nodig is om feitelijk op te schalen.

Fasering en opschalingscriteria Calamiteiten Bestrijdingsplannen
Plannen: Hoogwater
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Watertekort

Waterkwaliteit

Zuiveringen
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Waterstand bene-
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Fase 0
	Afhandelbaar

>

binnen dagelijkse routine

•	Lobith 13,00m
•	Mook 9,50m
•	Vuren -•	Heesbeen 1,90m
•	Hoek v. Holland

insteek.

gevolgen.

2,00m

Fase 1
	Ambtelijke op-

>

schaling

•	Lobith 16,15m
•	Mook 11,40m
•	Vuren 4,40m
•	Heesbeen 3,40m
•	Hoek v. Holland
2,20m

Waterstand boven

Pannerdensche Kop Lozing met ernstige Verstoring met

insteek (water bui-

beneden 7,00m of

gevolgen, zoals en-

ernstige waar-

ten watergang).
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(bv. stank).
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herstel-werkzaamheden.

Fase 2
	Bestuurlijke op-

>

schaling

•	Lobith 16,90m
•	Mook 12,15m
•	Vuren 5,30m
•	Hesbeen 4,30m
•	Hoek v. Holland
2,80m

Fase 3
	Ramp binnen

>

één gemeente

Fase 4
	Gemeentegrens

>

overschrijdende
ramp

Water wordt ver-

door omvangrijke

deeld o.b.v. verdrin- rect gevaar voor

inundatie met eco-

gingsreeks.

volksgezondheid,

nomische schade

botulisme in zwem-

(agrariërs,

water, (vele) zieke

bewoners).

mensen.

= MHW

Wateroverlast

•	Lobith 17,65m
•	Mook 12,90m
•	Vuren 6,05m
•	Heesbeen 5,30m
•	Hoek v. Holland --

vormt bedreiging,

RWZI buiten bedrijf
door incident (bv.
brand, explosie).

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

verstoring openbare orde en veiligheid binnen één
gemeente.

Overstroming, dijk- Idem Fase 3 gedoorbraak.

Lozing met di-

Wateroverlast

meentegrens overschrijdend.

