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Samenvatting           
 

Voor u ligt de leerevaluatie naar het multidisciplinaire optreden van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg 

tijdens de hoogwaterramp in juli 2021. Deze rapportage bestaat uit een weergave van gebeurtenissen, 

observaties, leerpunten en aanbevelingen.  

 

De overstromingen als gevolg van hevige regenval leidden tot zeer veel schade en verlies. Een 

hoogwaterramp als deze heeft effect op de hele maatschappij en de gevolgen zijn groot. Terugkijkend 

spreken we van een buitengewone inzet van een ongekende omvang. Alle betrokkenen zijn overvallen 

door de omvang van de ramp en de snelheid waarmee het water steeg. Er is met de beste intenties en 

vol overgave samengewerkt. In korte tijd is veel bereikt: diverse evacuaties, het waarschuwen van 

bewoners, het plaatsen van zandzakken en later containers. Wat overheerst is een groot gevoel van 

trots binnen de crisisorganisatie.  

 

Kritieke momenten 

In juli 2021 teistert extreem hoogwater een week lang grote delen van Limburg. Parkstad krijgt op 13 juli 

als eerste te maken met extreem zware regenval en wateroverlast. De Geul en de Gulp treden buiten 

hun oevers en campings in het gebied moeten worden ontruimd. Het snel stijgende water heeft ook effect 

op de Jeker en de Voer; buffers lopen vol en overstromen. In de daarop volgende nacht van 14 op 15 

juli stijgt het water in Valkenburg aan de Geul snel. Delen van het centrum en verzorgingstehuizen 

worden geëvacueerd en de stroom valt op verschillende plekken uit. In Meerssen ontstaan grote 

problemen, door middel van een NL-Alert worden bewoners opgeroepen hun huis te verlaten. Inmiddels 

stijgt ook de Maas waardoor inwoners van een aantal wijken in Maastricht via een NL-Alert opgeroepen 

worden om hun huis te verlaten. Een mogelijke dijkdoorbraak in Voulwames (Julianakanaal) resulteert 

erin dat Bunde geëvacueerd wordt. Via WAS-palen en een NL-Alert wordt geprobeerd bewoners te 

bereiken. De dijk wordt stabiel gehouden en enkele uren later blijkt sprake van een zogenaamde wel 

(later zal uit onderzoek blijken dat het een zogenaamde duiker betreft). Vanaf 16 juli verplaatst de 

hoogwatergolf zich naar het noorden van de provincie Limburg en begint het water in het zuiden 

langzaam te dalen.  

 

Overkoepelende observaties 
Structuur - Op dinsdag 13 juli 2021 schaalt de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) op naar GRIP-2. 

De bestaande planvorming geeft echter geen handvatten hoe om te gaan met extreme 

weersomstandigheden en de snelle stijging van het waterpeil. Op woensdag 14 juli schaalt de regio 

verder op naar GRIP-4. Tot zaterdag 17 juli is in GRIP-4 gewerkt, hierna is afgeschaald naar GRIP-2. 

Op maandagmiddag 19 juli is afgeschaald naar GRIP-1 en op dinsdagochtend 20 juli is ten slotte 

afgeschaald naar GRIP-0. De overwegingen om op te schalen en af te schalen zijn gebaseerd op 

afwegingen en besluiten in de verschillende gremia, omdat de planvorming Hoogwater Maas niet in de 

uitzonderlijke situatie van de hoogwaterramp voorzag. 

 

Op enig moment tijdens de ramp waren drie CoPI’s, het ROT en het RBT actief. De crisisstructuren zijn 

op een dynamiek als in deze ramp beperkt voorbereid. De uitdaging om de verschillende beelden bij 

elkaar te brengen en gecoördineerd op te treden veranderde voortdurend. Hoewel het plan Hoogwater 

Maas een snel veranderende dynamiek expliciet beschrijft, bleek het een uitdaging om effectieve 

samenwerking tot stand te brengen binnen de dynamiek van een hoogwater Maas in combinatie met 

extreme weersomstandigheden en hoogwater in diverse andere watergangen. Om die reden is niet de 

standaard GRIP-structuur gevolgd. Op het gebied van ondersteuning liepen de behoeften bij 

burgemeesters uiteen. In specifieke gevallen als deze heeft een burgemeester ook altijd een lokale 

verantwoordelijkheid, het is belangrijk desgewenst te kunnen handelen. Hiervoor geldt dat het belangrijk 

is om het besluit om af te wijken van de GRIP-4-structuur waarin de CoPI’s meer eigen vrijheid en 

verantwoordelijkheid krijgen expliciet te maken. 

 

Flexibiliteit - De flexibiliteit van functionarissen en teams en hun creativiteit is van grote waarde 

geweest. Deze ervaring draagt bij aan het versterken van de organisatie richting de toekomst. Het 

faciliteren en ondersteunen van effectieve flexibiliteit zal hierbij een belangrijke rol gaan spelen. De 

flexibiliteit had tot gevolg dat het ROT de geijkte structuur deels los liet, waardoor de CoPI’s meer vrijheid, 

verantwoordelijkheid en mandaat kregen. Dit bracht naast voordelen ook een aantal beperkingen met 

zich mee. Gremia hebben tot de dag van vandaag beperkt zicht op elkaars werkzaamheden gekregen. 

De afweging van het ROT is navolgbaar en past bij de omvang van de crisis. Belangrijk is om dit besluit 

expliciet te maken en ervoor te zorgen dat de CoPI’s toegerust zijn op deze veranderde rol.  

 

Kwetsbare crisisorganisatie - In verschillende opzichten was sprake van een kwetsbare 

crisisorganisatie. Ten eerste vanwege de schaarste van personeel. Hierbij speelt mee dat de 

crisisorganisatie van VRZL bestaat uit functionarissen vanuit veelal dezelfde kolom: de brandweer. 

Binnen de brandweer hebben daarnaast ook veel functionarissen meerdere rollen in die 

crisisorganisatie. Ten tweede blijkt het een uitdaging voor de teams om op de juiste momenten in contact 

te treden en koppelvlakken helder te hebben. De inzet rond deze ramp was ongeëvenaard en past niet 

binnen de kaders waarop de crisisorganisatie is voorbereid.  
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Beeldvorming - Het was een grote uitdaging om voortdurend tot een actueel situationeel beeld te komen en 
te voldoen aan de informatiebehoefte. De veelheid aan informatie en de dynamiek in de crisis maakten het 
ingewikkeld om te weten welke informatie het meest recent was en om de informatie te verifiëren. De 
complexiteit rond beeldvorming heeft direct effect gehad op de secties bevolkingszorg en crisiscommunicatie. 
De verschillende handelingsperspectieven zijn een direct gevolg hiervan. 
 
Stakeholders - Tijdens de ramp is in alle gremia intensief samengewerkt met het Waterschap Limburg, 
Rijkswaterstaat, de Nationale Reddingsvloot, Defensie, Enexis en het Rode Kruis. Een vanzelfsprekend 
gevolg van de gevolgde structuur is dat afstemming met en coördinatie richting partners ingewikkeld was. Dit 
vergt kennis en inzicht in elkaars processen. Voor de bijstand uit andere regio’s en partners was het lastiger 
om te weten wie ze konden bereiken, ook omdat tijdens de ramp veel via informele lijnen is georganiseerd. 
Ondanks alle uitdagingen kijken stakeholders terug op een prettige samenwerking en bestaat onderling veel 
begrip.  
 
Communicatie - De sectie crisiscommunicatie stond net als de crisisorganisatie voor een grote uitdaging. 
Communiceren over één incident is relatief eenvoudig. De veelzijdigheid van deze ramp, het verschil in 
snelheid en dynamiek maakte communiceren complex. Ook de veelheid aan doelgroepen maakte het lastig. 
Direct getroffenen, indirect getroffenen, betrokkenen, interne medewerkers; allen hebben anderen behoeften. 
Binnen deze dynamiek is door de sectie gedurende de hele crisis actief gecommuniceerd.  
 
Afschaling, nafase - Op het moment van afschalen bleken verschillende gemeenten nog onvoldoende 
voorbereid op het inrichten van de nafase-organisatie. Hieruit blijkt het belang van een afschaling waarin vanuit 
de veiligheidsregio wordt nagegaan of de ontvangende gemeentelijke organisatie klaar is om het nafase-traject 
op te pakken en eventueel bijstand nodig heeft. De maatschappelijke impact van het hoogwater zal nog lang 
blijven. Het proces om de nafase structuur te geven is een verantwoordelijkheid voor de verschillende 
gemeenten. 
 
Evacuatie - Duizenden mensen moesten hun huis onverwacht verlaten, ook ondernemers werden dringend 
geadviseerd hun bedrijf achter te laten. Er is constructief samengewerkt met de reddingsbrigade, BOA’s, 
Defensie en verschillende verzorgingstehuizen om iedereen in veiligheid te brengen. De VRZL heeft geen 
regionaal evacuatieplan.   
 
Nazorg - De vorm en mate van nazorg is een aandachtspunt. Een aantal functionarissen is voldoende in de 
gelegenheid gesteld om na te praten. Anderen zijn niet benaderd of hebben beperkt de ruimte gekregen om 
van nazorg gebruik te maken. Bij het inzetten van bijstand uit andere regio’s of vanuit andere partners is het 
eveneens belangrijk aandacht te hebben voor nazorg.  
 
Houd zaken vast die tijdens de inzet goed verliepen 

• Het is belangrijk om de zaken die goed zijn verlopen vast te houden voor toekomstige incidenten en 

crises. 

• Schaal flexibel op en zet de structuur van de crisisorganisatie flexibel in wanneer de inzet daarom 

vraagt. 

• Durf om hulp te vragen binnen de crisisorganisatie en bij partners die bijstand kunnen verlenen. 

• Houd het vertrouwen in elkaars kwaliteiten en vaardigheden. 

• Wees voortvarend en niet terughoudend in het opschalen van teams en processen (zoals meerdere 

CoPI’s, informatiemanagers, ondersteuners). 

• Sta voor elkaar klaar in de nafase.  

Aanbevelingen op basis van leerpunten 

• Denk na over het actualiseren van planvorming.  

• Bekijk in de bestaande overleggen op welke wijze de samenwerking met partners en contacten in 
de koude fase ook tot zijn recht komt tijdens een crisis. Richting de toekomst is het wenselijk om 
langer stil te staan bij de inzet en gezamenlijk met partners te reflecteren en hier concrete afspraken 
over te maken.  

• Denk na over het ontwikkelen van een scenariokaart waarbij aandacht is voor impactbepaling. Dit 
maakt het mogelijk om tijdens een crisis op een eenduidige manier gremia snel van duiding te 
voorzien. 

• Wees flexibel met de structuur op het moment dat de complexiteit toeneemt. 

• Wees scherp op het voorkomen van tegenstrijdige handelingsperspectieven op het moment dat 
bewoners gealarmeerd worden. Elkaar via een vaste lijn goed op de hoogte brengen van 
communicatieboodschappen is essentieel. Denk hierbij ook na over de combinatie tussen de WAS-
palen en NL-Alert.  

• Onderzoek de mogelijkheid om de Operationeel Leider en de leider CoPI te verbreden met 
functionarissen afkomstig uit alle vier de multidisciplinaire kolommen.  

• Bij een crisis als deze is het belangrijk om lokale bekendheid te borgen in de verschillende gremia. 

• Denk na over de wijze waarop vraag en aanbod rond bijstand bij elkaar gebracht kunnen worden.  

• Heb oog voor ‘persoonlijke impact’.  

• Zorg ervoor dat, wanneer de crisisorganisatie wordt afgeschaald, er voldoende aandacht is voor de 
overdracht naar de gemeentelijke organisatie. Maak afspraken over het contact ook na afschaling.  

• Werk het nazorgproces uit en borg dit. Ontwikkel een vast proces en bijpassende structuur voor het 
inrichten van het nazorgtraject. Maak nazorg hiermee een vast en terugkerend onderdeel na een 
dergelijke inzet.  
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1 Aanleiding en aanpak 

1.1 Aanleiding 

In juli 2021 teisterde extreem hoogwater een week lang grote delen van Limburg. Extreme neerslag 

zorgde voor hoge waterstanden. De gebieden rond de Geul en Gulp in Zuid-Limburg zijn zwaar 

getroffen door het snel stijgende water, waaronder Gulpen-Wittem, Valkenburg aan de Geul, Eijsden-

Margraten en Meerssen. Op 15 juli riep het demissionaire kabinet de provincie Limburg uit tot 

rampgebied. De ingrijpende gebeurtenissen hebben veel gevraagd van hulpdiensten, gemeenten en 

vrijwilligers. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) wil leren van de gebeurtenissen en heeft het 

COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) opdracht gegeven een externe evaluatie 

uit te voeren. Anders dan bij een verantwoordingsonderzoek ligt de nadruk niet op de precieze 

reconstructie van feiten en het beoordelen op basis van kaders, maar op het in beeld brengen van 

uitdagingen, dilemma’s en leerpunten.  

1.2  Doel  

Het doel van deze evaluatie is leren van de gebeurtenissen die plaatsvonden sinds de code geel 

afgegeven werd door het KNMI op 12 juli 2021. De focus ligt op de opgave en uitdagingen en de wijze 

waarop hier mee is omgegaan. We beschrijven wat er goed ging en op welke punten ruimte is voor 

verbetering. Het gaat om een multidisciplinaire reflectie op de regionale crisisorganisatie en vanuit de 

verschillende koppelvlakken: met waterbeheerders, gemeenten, zorginstellingen, andere 

hulpverleners (Defensie, reddingsbrigade) en de buurregio. Voor deze leerevaluatie is geen 

gedetailleerde feitenreconstructie opgesteld. Wel is een tijdlijn op hoofdlijnen gemaakt die aansluit bij 

het verantwoordingsverslag1 dat is opgesteld door de veiligheidsregio.  

1.3 Scope 

De VRZL wil graag leren van de ervaringen die zijn opgedaan tijdens de hoogwaterramp. De evaluatie 

richt zich met name op de koppelvlakken en de samenwerking met waterbeheerders, gemeenten, 

zorginstellingen, andere hulpverleners (Defensie, reddingsbrigade) en de buurregio. Bestaande 

planvorming wordt meegenomen in de rapportage. De rapportage gaat in op de rode draden en 

overkoepelende leerpunten.  

 

Het zou onvoldoende recht doen aan de enorme inzet van hulpdiensten, vrijwilligers en betrokkenen 

om het beeld neer te zetten dat een ramp van deze omvang samen te vatten is in een rapportage als 

deze. In elk gesprek komen nieuwe ervaringen en anekdotes naar voren. We richten ons op 

overkoepelende leerpunten en reflecties van direct betrokkenen. We maken hierin onderscheid tussen 

actiepunten, leerpunten en aandachtspunten. 

1.4  Gevolgde aanpak 

Deze leerevaluatie is uitgevoerd tussen 9 september en 25 november 2021. In het kader van de 

leerevaluatie is een analyse op documenten2 gedaan. Deze documenten zijn door de veiligheidsregio 

aan ons verstrekt. Het gaat onder andere om planvorming rond hoogwater, Landelijk Crisis 

Management Systeem (LCMS)-rapportages, verslagen van het Regionaal Beleidsteam (RBT), 

Regionaal Operationeel Team (ROT) en Commando Plaats Incident (CoPI), enquêtes en evaluaties 

die zijn uitgezet bij verschillende functionarissen en het burgeronderzoek. De beschikbaar gestelde 

documenten zijn met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Ze zijn uitsluitend ingezet om de feiten 

scherp te krijgen en om inzicht te krijgen in de op elk moment voor betrokkenen beschikbare informatie 

en in de gedurende het verloop van de ramp gemaakte afwegingen. Daarnaast hebben wij een analyse 

 
1 Veiligheidsregio Zuid-Limburg, Verantwoordingsverslag Hoogwaterramp (oktober 2021) 
2 Zie bijlage 2 voor overzicht van documentatie 
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gemaakt op basis van informatie uit openbare bronnen om een breder beeld te krijgen van de 

gebeurtenissen, zoals berichten op de website van de veiligheidsregio, het liveblog Watersnood in 

Limburg van Waterschap Limburg en diverse mediabeelden. Het gebruikte beeldmateriaal is afkomstig 

van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. 

 

Interviews 

In totaal hebben 48 interviews plaatsgevonden met één of meer respondenten die direct betrokken 

waren bij de afhandeling van de hoogwaterramp. Hierbij is getracht te kijken naar functionarissen die 

een representatieve reflectie konden geven van de gebeurtenissen. Van deze gesprekken zijn geen 

schriftelijke verslagen gemaakt. De opbrengst van de gesprekken is direct verwerkt in een 

werkdocument van het COT. In de gesprekken is aan de hand van thema’s besproken wat terugkijkend 

de belangrijkste lessen zijn.  

 

Leertafels 

In het kader van de multidisciplinaire evaluatie hebben vijf leertafels plaatsgevonden. Dit heeft teams 

de gelegenheid en de ruimte gegeven hun ervaringen te delen. Deze inzichten ondersteunen om 

leerpunten uit gesprekken te verdiepen en dragen bij aan het toetsen van deze leerpunten. De 

leertafels hebben plaatsgevonden met een afvaardiging van CoPI Meerssen, een vertegenwoordiging 

van CoPI Valkenburg aan de Geul, een vertegenwoordiging van het ROT, de sectie crisiscommunicatie 

van VRZL en het RBT.  

 

Onderzoeksteam 

Het COT-team bestond uit drie onderzoeker-adviseurs met ruime ervaring in het uitvoeren van 

evaluaties na crises. Zij kregen ondersteuning van een begeleidingscommissie ingesteld door de 

veiligheidsregio.  

1.5 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 gaan we in op de context waarin deze ramp plaatsvond en waarin deze leerevaluatie 

gelezen moet worden. In hoofdstuk 3 beschrijven we de gebeurtenissen per dag van deze ramp. Onze 

observaties hierover geven we in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 geven we een overkoepelend beeld 

reflecterend op de inzet. In hoofdstuk 6 gaan we in op de gesignaleerde leerpunten en aanbevelingen. 

Tot slot benoemen we in hoofdstuk 7 enkele punten die de bovenregionale dialoog op gang brengen.  

1.6  Dankzegging 

Voor deze evaluatie hebben wij met vele direct betrokkenen gesproken. Van hen hebben wij volledige 

medewerking gekregen en zij hebben veelvuldig tijd gemaakt om met ons in gesprek te gaan. Voor 

het vertrouwen en de openheid willen wij hen graag bedanken. Daarnaast willen wij graag de 

veiligheidsregio bedanken voor de projectmatige ondersteuning die wij hebben ontvangen. 
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2 Context  

2.1 Situatie zomer 2021 

Nederland laat op 26 juni 2021 veel coronamaatregelen los. De besmettingscijfers lopen begin juli 

2021 echter weer op. Het kabinet besluit daarom op 9 juli tot enkele aanscherpingen van het beleid. 

Desalniettemin is Nederland optimistisch en staat de zomervakantie voor de deur. De regio Noord 

Nederland krijgt 9 juli vakantie, de regio Midden op 17 juli en de regio Zuid is als laatste op 24 juli aan 

de beurt. Veel Nederlanders kiezen tijdens de coronacrisis voor zekerheid en besluiten op vakantie te 

gaan in eigen land. De campings in heel Nederland zijn volgeboekt, zo ook die in Limburg.  

  

Eind juni/begin juli is sprake van hevige regenval in Zuid-Limburg. Treinen rijden niet, een gat in een 

buffer in Meerssen zorgt ervoor dat water en modder door de straten stroomt en kelders lopen onder. 

Slechts twee weken later op 12 juli geeft het KNMI code geel vanwege extreme regenval die uiteindelijk 

leidt tot de hoogwaterramp. Ongeveer gelijktijdig slaat noodweer toe in de Eiffel in Duitsland en in 

delen van België. Hevige overstromingen leiden daar tot grote impact met honderden dodelijke 

slachtoffers en miljarden schade. De situatie is catastrofaal, onder meer door de grotere 

neerslaghoeveelheden en de steile – snel afstromende – rivieren.  

 

Het hoogwater in juli 2021 is een uitzonderlijke situatie. De regio wordt overvallen door aanhoudende, 

hevige regenval en het snelle stijgen van het water. De omvang van deze hoogwaterramp is voorbij 

het ergst voorbereide scenario. De situatie is anders dan bij eerdere watercrises in Limburg, waar de 

Maas altijd centraal staat. Tijdens deze ramp spelen ook de beken en rivieren een grote rol. Het 

hoogwater kenmerkt zich door een aaneenschakeling van (lokale) crises met elk hun eigen dynamiek 

binnen de grotere (regionale) crisis. Daarnaast is door verschillende omstandigheden sprake van 

schaarste in functionarissen en materieel in de regio. Functionarissen vervullen vaak meerdere rollen 

(bijvoorbeeld zowel in de brandweerorganisatie als in de crisisorganisatie van VRZL), waardoor de 

crisisorganisatie, als ook de mono-functies moeten worden vervuld, voor een ramp van deze omvang 

klein is.  

2.2  Hoogwater in Limburg  

Limburg heeft met regelmaat te maken met hoogwater. Overstromingen van de Maas hebben grote 

impact op delen van Limburg. In 1993 en in 1995 zorgen grote hoeveelheden regen- en smeltwater 

voor zeer hoge waterstanden in de Nederlandse rivieren. Op veel plaatsen blijken de dijken niet sterk 

genoeg. In 1993 staat ongeveer 8% (18.000 ha) van de provincie Limburg onder water en overstromen 

onder andere de onbedijkte dorpen Borgharen en Itteren. Zo’n 12.000 mensen zijn geëvacueerd. Ook 

in 1995 zijn deze dorpen zwaar getroffen.  

 

In de jaren daarna zijn de dijken in het rivierengebied versneld versterkt en langs de Maas zijn op 

bepaalde plekken ook nieuwe dijken aangelegd (Deltaplan Grote Rivieren). Ook moeten de Rijntakken 

en de Maas grotere hoeveelheden water afvoeren. Deze aanscherping van de veiligheidsaanpak 

markeerde de nieuwe aanpak van hoogwater in Nederlandse rivieren. De strategie van Rijkswaterstaat 

is de rivieren meer ruimte geven. 

 

Ook in de jaren daaropvolgend blijft wateroverlast een terugkerende uitdaging. In 2010 krijgen 

Valkenburg aan de Geul en Roosteren te maken met wateroverlast. In de zomer van 2012 is in 

Slenaken en Gulpen sprake van een zogenaamde ‘flash flood’ waarbij het water in korte tijd snel stijgt. 

In de zomer van 2014 stijgt het water wederom en in 2016 leidt hevige regenval eind mei en juni op 

meerdere plekken in Limburg tot wateroverlast. In de jaren die volgen blijft water een punt van 

aandacht.  
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In het Waterbeheerplan 2016-2021 van het Waterschap Limburg valt te lezen dat de bescherming van 

gebieden die niet direct aan de Maas liggen beter moet. Plannen hiervoor zijn in 2017 opgenomen in 

het actieprogramma ‘Water in Balans’ vanuit het Waterschap Limburg. Samen met partners (zoals de 

provincie en Rijk, gemeenten, inwoners) wordt aan vier knoppen gedraaid om wateroverlast terug te 

dringen: landelijk gebied, stedelijk gebied, regionaal watersysteem, eigen woning. Onderdeel van deze 

plannen is bijvoorbeeld het uitbreiden van de capaciteit van de regenwaterbuffer voor de Geul. 

Maatregelen uit het actieprogramma ‘Water in Balans’ hebben als doel het aantal overstromingen terug 

te dringen.  

2.3  Plan: Rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas Limburg 2020-2023  

In beide veiligheidsregio’s in Limburg is het rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas (RBP HWM) 

Limburg 2020-2023 geactualiseerd (vastgesteld op 4 december 2020) naar aanleiding van de wens 

om voorbereid te zijn op hoogwaterproblematiek. In het plan staat dat hoogwater afwijkt van reguliere 

rampenbestrijding en crisisbeheersing zowel qua tijdsverloop als qua verantwoordelijkheden. Het plan 

sluit aan bij de bestaande crisisstructuur (GRIP) en richt zich specifiek op problematiek rond de Maas. 

Het zorgt ervoor dat de beide regio’s voorbereid zijn op een calamiteit waarvan plaats, aard en 

gevolgen grotendeels voorspelbaar zijn.  

 

Samenwerking regio’s 

Het plan beschrijft de wijze waarop de VRZL, Limburg-Noord (VRLN) en stakeholders reageren op 

verschillende scenario’s rondom de Maas. Het plan gaat echter niet in op de omliggende rivieren en 

beken. Tijdens de crisis is op basis van het wateroverlast van de Geul/Gulp de keuze gemaakt om op 

te schalen naar GRIP-4. De Maas was op dat moment de 2600 m/3 nog niet gepasseerd (wat in de 

planvorming de grens is voor opschaling naar GRIP-4).  

 

Rollen en verantwoordelijkheden 

Enkele specifieke rollen en verantwoordelijkheden zijn expliciet belegd: 

- Het voorspellen (conform het convenant hoogwaterberichtgeving) en meten van de waterstanden 

is uitsluitend aan Rijkswaterstaat. Alle diensten en gemeenten in de regio baseren hun acties op 

de voorspellingen van Rijkswaterstaat. Dit is officieel vastgelegd.  

- De verantwoordelijkheid voor het zorgen voor de Primaire waterkeringen ligt bij het Waterschap 

Limburg. Het is ook de verantwoordelijkheid van het waterschap om acties te nemen voor en 

tijdens hoogwater om de waterkeringen voor te bereiden. 

Evacuatie In het plan Hoogwater Maas staat beschreven dat, op het moment dat evacuatie aan de 

orde dreigt te komen, de uitvoering van dit proces valt onder de verantwoordelijkheid van 

bevolkingszorg. Daadwerkelijke evacuatie zal door de politie en eventueel met hulp van Defensie 

worden ondersteund. Het besluit over evacuatie wordt genomen door de burgemeester van de 

desbetreffende gemeente of, in geval van een GRIP-4 situatie, door de voorzitter van de 

veiligheidsregio. Het ROT heeft in dit kader een adviserende functie en maakt bij het formuleren van 

een advies over al-dan-niet evacueren een afweging van alle relevante factoren.  

 

Afschaling Met betrekking tot de afschaling staan in het plan een aantal criteria/aandachtspunten 

beschreven waarmee rekening moet worden gehouden voordat kan worden afgeschaald (zoals het 

passeren van een bepaald punt door de hoogwatergolf en het ontbreken van behoefte aan 

multidisciplinaire samenwerking.) Ook wordt een opsomming gegeven van thema’s die mogelijk nog 

aandacht behoeven. Deze zullen moeten worden opgepakt in het proces Nafase. Het ROT stelt bij 

afschaling een overdrachtsdocument op met daarin de restpunten en de punten die tijdens de nafase 

nog moeten worden afgehandeld. Tevens zal na afschaling standaard een evaluatie van het hoogwater 

plaatsvinden.  
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3  Beschrijving van gebeurtenissen  
In dit hoofdstuk beschrijven wij de chronologisch belangrijke gebeurtenissen tijdens de ramp. We kijken 

hierbij ook naar enkele kritieke momenten en de kritieke besluiten die zich voordeden gedurende de 

dagen van de ramp. Paragraaf 3.2 geeft in een tijdlijn een overzicht weer. In het volgende hoofdstuk 

geven we thematisch onze observaties bij deze gebeurtenissen.  

3.1  Gebeurtenissen per dag op hoofdlijnen  

 

Maandag 12 juli  

 

Op maandag 12 juli 2021 geeft het KNMI code geel vanwege extreme regenval. Dit betekent: wees 

alert en houd rekening met gevaarlijk weer. Code geel in combinatie met de verwachting van 1250 

m3/s Maas is aanleiding om eind van de middag in een Operationeel Kern Overleg (OKO) na te denken 

over mogelijke scenario’s. In de avonduren wordt afgestemd met partners over communicatie om 

bewoners te alerteren. Ook gaat dan een mail naar gemeenten Stein, Sittard-Geleen, Maastricht, 

Eijsden-Margraten, Valkenburg aan de Geul, Meerssen en Gulpen-Wittem over het verwachte 

hoogwater en de verwachte neerslag. Deze mail is een waarschuwingsbericht. Hierin is ook gevraagd 

naar risico's en knelpunten binnen de gemeenten. 

 

Dinsdag 13 juli 

 

Code geel en de verwachting 1500m3/s Maas is voor de veiligheidsregio aanleiding om inwoners actief 

op te roepen maatregelen te nemen bij wateroverlast. In de ochtend om 09.00 uur is een overleg met 

VRLN, Rijkswaterstaat en het waterschap om de communicatie en scenario’s door te nemen.  

 

De signalen zijn ook aanleiding om die 

dag om 16.30 uur een informeel ROT-

overleg te organiseren. Rond 17.30 uur 

krijgen grote delen van de regio Parkstad 

onverwacht te maken met ernstige 

wateroverlast. Dit leidt tot meerdere 

incidenten en meldingen in Parkstad, 

Heerlen en Landgraaf. De code vanuit 

het KNMI verandert hierna naar code 

oranje. Dit betekent dat iedereen 

opgeroepen wordt rekening te houden 

met gevaarlijk weer waarbij de impact 

groot is en er kans is op schade.  

 

 

Om 21.22 uur wordt opgeschaald naar GRIP-2. Die avond vinden meerdere ROT-overleggen plaats. 

De brandweer activeert vier Lokale Actie Centra (LACs). In de loop van de avond raakt het Meld- en 

Coördinatiecentrum (MCC) Limburg overbelast en ontstaan problemen met enkele bassins van 

Waterschap Limburg. Ook wordt aandacht besteed aan mogelijke problemen met waterwegen zoals 

de Maas, de Geul, de Gulp, de Voer en de Jeker.  

 

Woensdag 14 juli  

Gedurende de nacht worden in het ROT scenario’s uitgewerkt. In de ochtend van woensdag 14 juli 

stijgt het water verder en worden campings aan de Geul gewaarschuwd en geadviseerd te ontruimen. 

Afbeelding 1 Waarschuwing wateroverlast 
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In Gulpen-Wittem worden campings vervolgens ontruimd. Een bassin bij Kunderberg loopt vol. De 

veiligheidsregio roept actief op om uitsluitend nog 112 te bellen bij noodsituaties. In het begin van de 

middag wil het ROT bijstand van Defensie aanvragen. Om 13.21 uur besluiten de Operationeel Leider 

(OL) en voorzitter Veiligheidsregio om op te schalen naar GRIP-4. Kort daarna, om 14.28 uur, wordt 

duidelijk dat de kans bestaat dat de Geul en de Gulp buiten hun oevers treden. Snel wordt duidelijk 

dat de verwachte piek van het waterpeil eerder komt (de piek had toen Gulpen-Wittem al bereikt). 

Bewoners van de gemeenten Meerssen, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Gulpen-Wittem wordt 

geadviseerd om maatregelen te nemen om zichzelf te beschermen tegen het hoogwater.  

 

Om 15.30 uur vindt het eerste RBT plaats. Burgemeesters zijn hiervoor uitgenodigd op basis van de 

waterwegen Geul en Gulp en de weersomstandigheden Parkstad, dit betekent dat niet alle 

burgemeesters automatisch uitgenodigd zijn. Later diezelfde middag wordt L1 als calamiteitenzender 

ingeschakeld. In het ROT vindt een inventarisatie plaats welke niet-zelfredzame instellingen, bedrijven 

of organisaties er zijn en welke verdere maatregelen nodig zijn. Om 17.30 uur geeft KNMI code rood, 

wat betekent dat opgeroepen wordt om actie te ondernemen. De waarschuwing geeft aan dat de 

weersituatie voor zoveel schade, letsel en overlast zorgt dat het maatschappij-ontwrichtend kan zijn.  

De Geleenbeek bereikt haar hoogste waterstanden op woensdagavond. De maximale afvoer is 30 

m3/s. 

 

In de avonduren stijgt het water snel in Valkenburg aan de Geul en wordt besloten om het verpleeghuis 

Valkenheim en Oosterbeemd te evacueren. Het hospice is niet meer bereikbaar voor Defensie. 

Verschillende bewoners zitten vast in hun woning en kunnen niet meer weg. Rond 23.30 uur is sprake 

van stroomuitval waardoor bijna 750 huishoudens zonder stroom zitten. Het zorgt voor spannende 

uren in de nacht waarbij het uiterste gevraagd wordt van hulpdiensten. Tijdens de nacht valt het CoPI-

besluit om de acties te beëindigen vanwege de nijpende en gevaarlijke situatie die ontstaat. Zo ontstaat 

door de druk van het water een sinkhole waar een medewerker van de GHOR in valt en valt de stroom 

uit waardoor de aanwezige hulpverleners geen goed overzicht meer hebben waar ze veilig kunnen 

lopen. Vanwege de veiligheid van de hulpverleners en de bewoners van de zorginstelling wordt de 

evacuatie de volgende ochtend afgerond. 

 

Donderdag 15 juli 

 

In de nacht van woensdag 14 op donderdag 15 juli beëindigt het KNMI code rood en gaat deze terug 

naar code geel. Om 05.00 uur vindt een eerste CoPI-overleg plaats in Valkenburg aan de Geul. Om 

05:30 uur bereikt de Geul haar piek in Valkenburg aan de Geul, deze piek houdt even aan. De 

maximale afvoer bereikt uiteindelijk 100 m3/s. In de ochtend wordt de evacuatie van een zorgcentrum 

(verder) opgepakt.  

 

In het ROT wordt op 14 juli een prioriteitenlijst opgesteld waar het eerste gehandeld moet 
worden, welke door de OL in het RBT wordt besproken. De volgorde van prioriteiten is als 
volgt: 
1. De Dem, waterbekken in Heerlen (Hoensbroek).  
2. Valkenburg aan de Geul en Schin op Geul.  
3. Bereikbaarheid van een aantal wegen in de gemeenten Gulpen-Wittem en 
Beekdaelen.  
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In de vroege ochtend blijkt ook dat in Mechelen een 

aantal huishoudens zonder gas zit, onbekend is hoe lang 

dit duurt. De wateroverlast verplaatst zich ondertussen 

ook naar de gemeente Meerssen. Inmiddels is de 

Nationale Reddingsvloot met een twaalftal boten 

onderweg naar Zuid-Limburg.  

 

Om 06.00 uur in de ochtend stijgt het water in de Geul bij 

Valkenburg aan de Geul, Bunde, Meerssen, Rothem. De 

piek van het water bevindt zich tussen Wijlre en Schin op 

Geul. Vanuit het ROT is het advies om een CoPI in Meerssen op te starten. Rond 09.00 uur zakt het 

water in de Geul en de Gulp. Om 11.30 uur vindt het eerste CoPI-overleg in het gemeentehuis in 

Meerssen plaats.  

 

Om 14.00 uur wordt een noodverordening afgegeven in de gemeente Valkenburg aan de Geul aan de 

Geul, onder andere om ramptoerisme te weren. Zowel in Valkenburg aan de Geul als Meerssen zijn 

delen van de gemeente slecht toegankelijk door instabiele en ingestorte bruggen. In de 

daaropvolgende uren worden verschillende evacuaties voorbereid en opvanglocaties geregeld door 

de CoPI’s en gemeenten. In de middag brengt demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en 

Waterstaat Van Veldhoven een bezoek aan Valkenburg aan de Geul en spreekt daar onder meer met 

inwoners en de burgemeester. Ook het koningspaar brengt een bezoek aan Valkenburg aan de Geul 

waar ze spreken met getroffenen en hulpverleners.  

 

Om 17.25 uur besluit het RBT tot evacuatie en het 

afgeven van een noodverordening (en in specifieke 

gevallen noodbevel) voor gebieden waar 80-200 cm (of 

meer) Maaswater verwacht wordt binnen de 

gemeenten Eijsden-Margraten, Maastricht, Sittard-

Geleen, Meerssen en Stein.  

 

De noodverordening is onder andere bedoeld om 

ramptoerisme tegen te gaan: ‘Iedereen die niet in de 

gemeente woont, en niet een duidelijk ander doel dan 

ramptoerisme heeft, is verboden in de gemeente te 

zijn.’ 

 

Om 19.32 uur wordt een NL-Alert verstuurd: inwoners in de wijken Heugem en Randwyck (gemeente 

Maastricht) moeten hun huis verlaten. De verwachting is dat deze wijken vannacht onder water komen 

te staan. 

 

Na het crisisberaad van het kabinet over het hoogwater maakt demissionair premier Rutte bekend dat 

de overstromingen in Zuid-Limburg ook in formele zin een ramp zijn. Dit betekent dat het kabinet de 

Afbeelding 3 Koninklijk paar bezoekt Valkenburg aan de Geul 

Afbeelding 2 Ondersteuning van de Reddingsvloot 

De infrastructuur in Zuid-Limburg ondervindt gedurende het hoogwater veel overlast. Vanaf dinsdag 
13 juli zijn meerdere snelwegen in Zuid-Limburg onvoldoende bereikbaar. Zo is op de A79 vanaf 
Voerendaal richting Heerlen in de avond een omleiding ingesteld. Donderdag 15 juli is de afrit A2 bij 
Meerssen dicht in beide richtingen in verband met het wateroverlast. Daarnaast is de A76 afgesloten 
ter hoogte van Simpelveld. De veiligheidsregio adviseert mensen om niet-noodzakelijke reizen naar 
Zuid-Limburg uit te stellen. Daarnaast zijn op donderdag 15 juli in de avond vier bruggen in Meerssen 
gesloten vanwege instabiliteit en zijn in Valkenburg aan de Geul bruggen ingestort.  
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Wet tegemoetkoming bij schade in werking stelt. Op die manier krijgen gedupeerden hun schade 

(deels) vergoed door de overheid, als hun verzekering deze niet dekt. 

 

Het water van de Geul stijgt en wordt door het ROT het advies voor evacuatie van Geulle/Bunde 

gegeven via een NL-Alert om 23.48 uur.  

 

Vrijdag 16 juli 

 

Op vrijdag 16 juli vindt om 01.30 uur het eerste CoPI MECC plaats vanwege de stijgende waterstand 

in de Maas. Om 03.44 uur wordt het hoogste punt van de waterstand in de Maas bereikt bij St. Pieter. 

De afvoer is op dat moment 3300 m3/s. Ook de Geul geeft in de ochtend geen piek meer. Vanaf dat 

moment zakt het water in Zuid-Limburg. Om 09.22 uur wordt het advies voor evacuatie van Heugem 

en Randwyck opgeheven. Om 10.49 uur wordt het advies voor evacuatie van andere gebieden aan 

de Maas opgeheven. 

 

Rond 13.00 uur wordt een mogelijke dijkdoorbraak bij het Julianakanaal in Voulwames gemeld. Door 

het CoPI Meerssen en het ROT wordt om 13.50 uur een evacuatie-advies gegeven door de WAS-

palen te activeren in de omgeving Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle (beneden). Om 14.20 

uur wordt een NL-Alert verstuurd waarin opgeroepen wordt om het gebied te verlaten.  

 

Om 17.00 uur wordt in het ROT bekend dat de mogelijke dijkdoorbraak een wel (adertje in de dijk) is, 

later zal uit vervolgonderzoek blijken dat het om een duiker (kokervormige constructie) gaat. De 

Kustwacht vliegen langs het Julianakanaal (voor controle van de dijken van het Julianakanaal) en 

dijkwachten gaan langs de Maas (voor controle dijken van de Maas) om mogelijke kwetsbaarheden 

van de dijken in kaart te brengen.  

 

Rond 19.30 uur is Bunde vrijwel volledig geëvacueerd. Er is kort het vermoeden dat sprake is van een 

dijkdoorbraak bij Kasteel Elsloo, dit betreft later vals alarm. In de avond zakt het waterpeil van de Maas 

verder omlaag. 

 

Zaterdag 17 juli 

 

Op zaterdag 17 juli wordt gedurende de dag door de veiligheidsregio gecommuniceerd in welke 

gebieden de bewoners weer terug kunnen naar hun woning. Het advies voor evacuatie voor onder 

meer Valkenburg aan de Geul, Geulle, Bunde en Stokkem wordt opgeheven. Om 18.00 uur schaalt 

het RBT af naar GRIP-2.  
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Op maandag 19 juli wordt verder 

afgeschaald naar GRIP-1 en wordt de 

nafase opgestart. Dinsdag 20 juli wordt 

verder afgeschaald naar GRIP 0.  

 
 

  

Afbeelding 4 De schade is fors op veel plekken.  
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3.2  Compacte tijdlijn 

Enkele momenten en besluiten zijn bepalend geweest voor de inzet en besluiten tijdens de 

hoogwaterramp. In onderstaand overzicht geven wij beknopt de meest relevante momenten weer. 

Deze momenten hebben direct effect gehad op het verloop van de ramp en de inzet. Het is daarmee 

geen volledige reconstructie.  

 

Datum Tijdstip Kritieke momenten en besluiten 

12 juli 10.40 uur Code geel door KNMI. 

 15.51 uur OKO overleg n.a.v. code geel en verwachte wateroverlast. 

 20.55 uur Mail naar gemeenten om knelpunten en risico’s te horen t.b.v. scenario’s. 

13 juli 09.00 uur Overleg VRZL, VRLN, Waterschap en Rijkswaterstaat communicatiestrategie 

i.v.m. verwachte scenario’s. 

 16.30 uur Informeel ROT-overleg. 

 17.30 uur Wateroverlast Parkstad door onverwachte regenval. 

 21.22 uur Opschaling GRIP-2. 

 22.30 uur ROT: LAC’s opgestart en opstarten Klant Contact Centra (KCC)’s voor inkomende 

meldingen (KCC’s 14 juli einde middag operationeel). Gemeenschappelijke 

Meldkamer is overbelast. 

14 juli 10.00 uur ROT: Geul is heel snel 10 cm gestegen. 

 13.15 uur ROT: voorstel naar BT aanvraag bijstand Defensie. 

 13.21 uur Opschaling naar GRIP-4.  

 15.30 uur RBT: Mandaat naar OL voor gecoördineerde aanpak beschikbare middelen en 

evacuatie van niet zelfredzame personen. Burgemeester zijn uitgenodigd op basis 

van de waterwegen Geul en Gulp en de weersomstandigheden Parkstad. 

 21.30 uur ROT: Bijstand aanvraag naar Brandweer Limburg-Noord. 

 23.36 uur Stroomstoring Valkenburg aan de Geul.  

15 juli 5.00 uur  CoPI Valkenburg aan de Geul actief.  

 6.00 uur ROT: Noodverordening Valkenburg aan de Geul en Meerssen voor het weren van 

ramptoerisme. Advies om CoPI op te starten in Meerssen. 

 11.30 uur CoPI Meerssen actief. 

 17.25 uur RBT: Besluit tot evacuatie en noodverordening, in enkele gevallen een noodbevel. 

 19.30 uur  Demissionair kabinet roept getroffen gebied uit tot rampgebied. 

 19.32 uur NL-Alert: inwoners wijken Heugem en Randwyck. 

 20.07 uur Opnieuw NL-Alert voor inwoners wijken Heugem en Randwyck. 

 23.48 uur NL-Alert: evacuatie Geulle/Bunde. 

16 juli 01.30 uur CoPI MECC opgeschaald. 

 10.49 uur Geëvacueerde bewoners gaan weer richting huis. 

 13.00 uur Mogelijke dijkdoorbraak in Voulwames.  

 13.50 uur  Activering WAS-palen voor bewoners Bunde. 

 14.20 uur NL-Alert i.v.m. gat in dijk van het Julianakanaal.  

 17.00 uur ROT: Dijkdoorbraak Julianakanaal is een wel (uit onderzoek later zal blijken dat het 

gaat om een duiker). 

 19.30 uur ROT: mogelijke dijkdoorbraak bij Kasteel Elsloo, blijkt al snel een duiker.  

17 juli  18.00 uur Afschaling naar GRIP-2 door RBT. 

19 juli 14.30 uur Afschaling naar GRIP-1. 

20 juli 10.00 uur Afschaling naar GRIP-0. 
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4 Observaties per thema  
In het vorige hoofdstuk zijn de gebeurtenissen beschreven die hebben plaatsgevonden tijdens de 

hoogwaterramp. In dit hoofdstuk beschrijven wij onze observaties aan de hand van thema’s. Waar 

relevant verwijzen we naar crisisplanvorming of afspraken. Bij de observaties is het soms nodig 

aanvullende feiten op te nemen ter verduidelijking. De observaties zijn gedaan in het licht van de 

context zoals in hoofdstuk 2 beschreven.  

4.1  Bijzondere inzet  

Deze ramp heeft veel gevraagd van hulpverleners en ondersteunende diensten. De aard en de 

omvang brachten met zich mee dat er in feite verschillende kleinere crises plaatsvonden binnen 

dezelfde ramp. De inzet was erop gericht hulp te verlenen binnen de mogelijkheden. Het is gelukt om 

de impact van de ramp niet groter te laten zijn dan deze nu is geweest. Hoe groot de impact ook was, 

het had in verschillende opzichten ernstiger kunnen aflopen. Alle functionarissen met een rol binnen 

de respons op deze ramp kijken met een gevoel van trots terug. Zij hebben dagenlang vrijwel 

onafgebroken gewerkt en zijn op verschillende plaatsen geweest.  

 

Er zijn geen dodelijke slachtoffers gevallen als rechtstreeks 

gevolg van de hoogwaterramp. Wel zijn velen direct of 

indirect geraakt, bijvoorbeeld doordat hun huis is 

overstroomd, ze persoonlijke bezittingen zijn kwijtgeraakt of 

doordat hun winkel of bedrijf onder water is komen te staan. 

Dit is direct een ander kenmerk van deze bijzondere inzet: 

onder de hulpverleners waren ook mensen die persoonlijk 

werden geraakt doordat bijvoorbeeld hun eigen huis of dat 

van familie en/of vrienden onder water stond. Ondertussen 

werd op andere plaatsen hun professionele bijstand 

gevraagd. Dit heeft impact gehad. De effecten van deze 

ramp zullen zowel bij hulpverleners als andere betrokkenen 

nog lang voelbaar zijn.  

 

 

 

4.2 Structuur, leiding en coördinatie  

De regio Zuid-Limburg heeft in het rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas vastgesteld dat de aanpak 

rond hoogwater afwijkt van reguliere rampenbestrijding en crisisbeheersing, zowel qua tijdsverloop als 

qua verantwoordelijkheden. Dit was direct terug te zien in de ramp. Het startpunt was extreme 

wateroverlast in Parkstad als directe aanleiding om op te schalen in de GRIP-structuur.  

 

Opschaling volgens de GRIP-structuur  

De planvorming Hoogwater Maas is gericht de opschaling die gekoppeld is aan vooraf bepaalde 

afvoeren van de Maas bij Sint Pieter. Het plan geeft geen handvatten hoe om te gaan met de extreme 

weersomstandigheden en omvang als deze ramp waarbij de problematiek van de Geul en Gulp een 

grote rol speelde. De GRIP-opschaling vond plaats vanwege de problematiek van de Geul en Gulp. 

Tijdens de hevige regenval en de wateroverlast in Parkstad is op dinsdag 13 juli 2021 om 21.22 uur 

opgeschaald naar GRIP-2. De middag hierna, op woensdag 14 juli, schaalde de regio om 13.21 uur 

op naar GRIP-4. Dit resulteerde in een RBT-overleg op woensdag 14 juli om 15.30 uur. Voor dit eerste 

Afbeelding 4 Werkzaamheden in Valkenburg 
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overleg waren niet alle burgemeesters uitgenodigd of werden laat betrokken, alarmering verliep via 

pagers maar dit bericht heeft niet iedereen bereikt. Dit past bij de observatie dat het uitdagend was 

een volledig beeld  van de situatie te krijgen. De dagen daaropvolgend is in GRIP-4 gewerkt. Op 

zaterdag 17 juli is om 18.00 uur door het RBT afgeschaald naar GRIP-2. Op maandagmiddag is 

vervolgens door het ROT afgeschaald naar GRIP-1 en op dinsdagochtend 20 juli is ten slotte 

afgeschaald naar GRIP-0. De overwegingen om op te schalen en af te schalen waren gemaakt op 

afwegingen en besluiten in de verschillende gremia, omdat de planvorming Hoogwater Maas niet in 

de uitzonderlijke situatie van de hoogwaterramp voorzag. 

 

Verbinding ROT  

De GRIP-structuur geeft sturing aan zowel de operationele als strategische besluiten. Het ROT heeft 

hierin een verbindende rol, het dient te zorgen voor een overkoepelend beeld en te voorzien in de 

informatiebehoefte. Het ROT heeft zowel een verantwoordelijkheid richting bestuur als ondersteunend 

richting CoPI’s. De omvang van deze ramp zorgde ervoor dat het voor het ROT onmogelijk bleek om 

deze rol in de volle breedte in te vullen. De rolverdeling tussen ROT en de verschillende CoPI’s bleek 

bijvoorbeeld vele malen complexer dan bij eerdere hoogwatersituaties vanwege het feit dat meerdere 

CoPI’s actief waren met meer eigen verantwoordelijkheden en mandaten.  

 

In zowel Valkenburg aan de Geul, Meerssen als Maastricht was op enig moment een operationeel 

CoPI. Doordat de crisis enkele dagen duurde en er sprake was van veel lokale incidenten was het voor 

het ROT nauwelijks mogelijk om met de CoPI’s strak in de GRIP-structuur te werken. Het ROT heeft 

de structuur daarom deels los gelaten. Dit betekende dat de CoPI’s meer vrijheid, verantwoordelijkheid 

en mandaat kregen. Deze afweging is navolgbaar vanuit het perspectief van het ROT en past bij de 

omvang van de crisis. Dit besluit was echter niet voor alle functionarissen in de verschillende gremia 

voldoende duidelijk of expliciet. Dit leidde in sommige gevallen tot (mogelijk onnodige) frustratie.  

 

Het ROT is eveneens een belangrijke schakel naar de sectie communicatie. De uitdaging rondom 

beeldvorming en informatiemanagement is ook hier terug te zien. Daarnaast werkte het ROT in een 

paar keer met eigen opgelegde deadlines, dit werkte belemmerend voor het ROT en richting 

communicatie. Met name rondom het terugkeren van bewoners richting huis legde het ROT zichzelf 

deadlines op die werden gecommuniceerd naar de bewoners. Vervolgens bleken de deadlines moeilijk 

haalbaar waardoor het ROT veel druk ervaarde.  

 

CoPI’s  

Bij de opschaling van de CoPI’s vielen de CoPI’s eerst niet onder het ROT maar onder de sectie 

brandweer van het ROT. Pas in een latere fase zijn de CoPI’s aan de OL gekoppeld. De CoPI’s 

stonden beperkt in contact met het ROT. Het gevoel dat in de CoPI’s overheerst is dat zij het ROT 

overvraagden. De CoPI’s waren erg druk: zo werden 112-meldingen direct vanuit de LAC’s doorgezet 

naar het CoPI, wat de inzet erg incident- en korte klap-gedreven maakte. Het beperkte zicht op de 

inzetkeuzes en besluiten van het ROT maakt ook dat er onbegrip was over bepaalde inzetkeuzes 

(zoals ondersteuning in Valkenburg aan de Geul en niet in Meerssen).  

 

CoPI’s fungeerden volgens betrokken functionarissen meer als ROT-min of als gemeentelijke 

actiecentra. Dit kwam door de gekozen structuur, maar ook doordat de CoPI’s niet zoals bij veel andere 

inzetten met een CoPI-bak bij het incident stonden, maar letterlijk verder van het incident af. Daarnaast 

zaten er meer functionarissen in het CoPI, waaronder ook de burgemeester en de gemeentesecretaris 

als toehoorders. In Meerssen heeft het CoPI op de kazerne nog extra functionarissen ter 

ondersteuning toegevoegd die letterlijk dichterbij het incident stonden en daardoor een beter lokaal 

beeld hadden.  
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Respondenten zijn het erover eens dat de structuur niet leidend hoeft te zijn, maar dat het wel 

belangrijk is om expliciet naar elkaar uit te spreken hoe de structuur wordt ingevuld als deze afwijkt 

van de normale GRIP-structuur en wat dit betekent in rollen en verantwoordelijkheden. Nu probeerde 

een aantal functionarissen vast te houden aan de normale structuur terwijl andere functionarissen deze 

structuur juist los wilden laten.  

 

Rol en invulling RBT  

Het RBT heeft het afgelopen anderhalf jaar intensief samengewerkt tijdens de coronacrisis. Alle RBT-

leden hebben ervaring opgedaan met de wijze waarop de VRZL samenwerkt en wat de VRZL kan 

betekenen in tijden van crisis. Respondenten geven aan dat deze periode ervoor heeft gezorgd dat de 

leden van het RBT elkaar goed kennen en dat men ook goed op de hoogte is van de structuur en 

vergaderafspraken van de RBT-overleggen. Dat werkt prettig samen in een crisis. De hoogwaterramp 

had echter een geheel andere aard, impact en snelheid dan de coronacrisis. Zo verliep de ramp voor 

verschillende gemeenten in verschillende snelheden en was de impact overal anders. Hoewel het plan 

Hoogwater Maas deze dynamiek expliciet beschrijft, bleek het een uitdaging om effectieve 

samenwerking tot stand te brengen binnen de dynamiek van een hoogwater Maas in combinatie met 

extreme weersomstandigheden en hoogwater in diverse andere watergangen. Zo ontstonden hele 

andere behoeften bij burgemeesters en dit vroeg om een andere rol van het RBT en een andere rol 

vanuit de veiligheidsregio. Er was sprake van meer lokale verantwoordelijkheid maar dit bleef diffuus 

omdat gewerkt werd in een GRIP-4 structuur zonder dat expliciet gemaakt werd waar ruimte was om 

af te wijken van de bijbehorende regels en afspraken. Kijkend naar bijvoorbeeld de bevoegdheid om 

noodbevelen af te geven: in de GRIP-4 structuur komt deze bevoegdheid toe aan de voorzitter van de 

veiligheidsregio en niet de lokale burgemeester. De deelnemers van de RBT-leertafel zijn van mening 

zijn het belangrijk is om volgens de afgesproken structuur te handelen, maar dat (in dit specifieke 

geval) een burgemeester ook een lokale verantwoordelijkheid heeft en dus zelf moet kunnen handelen 

als deze dat nodig acht. Ook hiervoor geldt dat het belangrijk is om dit besluit expliciet te maken en 

duidelijk af te spreken wanneer en in welke gevallen wordt afgeweken van de structuur.  

 

Aflossing en bijstand 

Schaarste in functionarissen maakte aflossing van sommige functies lastig. Dit gold zowel voor de 

hulpdiensten als voor functionarissen binnen de gemeentelijke crisisorganisatie. In alle gevallen is 

sprake van capaciteitsproblemen in de reguliere organisatie, dat heeft zijn weerslag op de 

crisisorganisatie. Daarnaast worden de functies in de crisisorganisatie vervuld door functionarissen 

van de brandweer en gemeenten. Oproepen enerzijds betekent direct een gat op een andere plek.  

 

Functionarissen op verschillende plekken hebben zelf aflossing georganiseerd. Dit kostte veel tijd en 

bleek een uitdaging. Het ontbrak aan overzicht om hulp uit andere gemeenten te vragen. Vanwege de 

aard van de crisis was per gemeente een verschil in tijd en tempo. Hierdoor kwam het voor dat de ene 

gemeente in de nafase zat en crisisorganisatiecapaciteit ‘over’ had terwijl een andere gemeente volop 

in de crisis zat. Er was echter te weinig overzicht tussen gemeenten onderling om van elkaars 

crisisorganisatie gebruik te kunnen maken.  

 

Kleine gemeenten hebben minder vaak een crisis meegemaakt. De gemeentelijke kolom is beperkt 

toegerust om dagen lang op te schalen, daarnaast betekent opschalen in GRIP dat 

gemeentefunctionarissen vanuit piket worden opgeroepen naar elders. De behoefte aan bijstand was 

op verschillende functies groot, tegelijkertijd is ook het aanbod gekomen uit de rest van Nederland om 

te ondersteunen waar ondanks actief aanbieden niet altijd gebruik van is gemaakt. Het was vanwege 

het beperkte overzicht en door de crisis-dynamiek niet goed gelukt om vraag en aanbod met elkaar te 

verenigen. Een aantal functionarissen draaide daarnaast piket, waardoor veel extra uren zijn gemaakt 

en deze functionarissen lastig afgelost konden worden.  
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De inzet en ondersteuning die is geleverd vanuit andere veiligheidsregio’s waaronder Midden-West 

Brabant, Gelderland-Zuid en Limburg-Noord is zeer gewaardeerd maar bracht ook uitdagingen met 

zich mee. Om goed te kunnen handelen was kennis van de regio vereist, op die manier was het 

mogelijk het effect van de inzet te beoordelen. Niet alle functies en rollen lenen zich ervoor om ingevuld 

te worden door bijstand, zo is het bijvoorbeeld voor een informatiemanager ROT/CoPI handig om de 

omgeving te kennen zodat informatie goed geduid kan worden. Het is belangrijk om een goede mix te 

maken tussen bijstand en lokale functionarissen om zo de lokale bekendheid te borgen.  

 

Daarnaast was het voor de bijstand lastig om andere functionarissen te bereiken. Het was niet altijd 

bekend wie dienst had en er werd niet gewerkt met vaste nummers. De lokale inzet wist sneller te 

achterhalen wie op welk moment operationeel was en beschikte over de juiste telefoonnummers.  

 

Bevolkingszorg (BZ) 

De sectie BZ is opgeschaald geweest van dinsdag 13 juli 2021 tot en met maandag 19 juli 2021 en 

heeft het overgrote deel van deze periode met een 24/7 bezetting gewerkt. In de Officier van Dienst 

(OvD)-BZ pool is afgesproken dat iedere OvD in de eigen gemeente bleef werken omdat iedere 

gemeente zijn eigen meldingen had. Dit was prettig voor de lokale bekendheid, maar resulteerde er 

ook in dat de OvD’s elkaar niet goed af konden lossen. Vanuit BZ is veel lokaal geschakeld met de 

verschillende gemeenten over onder meer communicatieboodschappen en handelingsperspectieven 

voor bewoners. BZ heeft een overdrachtsdocument voor de nafase gemaakt, maar in de afschaling is 

niet altijd bewust meegenomen of de gemeentelijke organisatie klaar was om de nafase zelf op te 

pakken en of voor bepaalde thema’s (zoals schade-afhandelingen) nog gezamenlijke afstemming 

gewenst is. 

 

 

Verbinding met Limburg-Noord 

De regio Limburg-Noord schaalde enkele uren later op dan de regio Zuid-Limburg. Partners zoals 

Waterschap Limburg en Rijkswaterstaat ervaarden al snel de behoefte aan afstemming met beide 

regio’s. Enerzijds vanwege de regionale uitdagingen die verder gaan dan de veiligheidsregio grenzen 

en anderzijds vanwege de interne capaciteitsvraagstukken. Het was voor Waterschap Limburg en 

Rijkswaterstaat ondoenlijk om aan te sluiten bij alle overleggen in beide regio’s en deze te voorzien 

van regio specifieke of lokale informatie en duiding. De behoefte om interregionaal af te stemmen was 

De veiligheidsregio heeft een onderzoek laten uitvoeren onder bewoners om in kaart te brengen 

hoe de bewoners van Zuid-Limburg de periode van hoogwater, de (eventuele) evacuatie en de 

communicatie ervaren hebben. In totaal hebben 758 inwoners aan het onderzoek deelgenomen. 

Dit is een klein percentage ten opzichte van het aantal de bewoners die overlast hebben gehad 

van het hoogwater. Van de respondenten woont 20% in een van de delen waarvan de inwoners 

geadviseerd is te evacueren of heeft er een bedrijf. Uit dit bevolkingsonderzoek blijkt dat twee derde 

van de inwoners van delen waar geadviseerd werd te evacueren, niet hadden verwacht dat ze 

moesten evacueren. Twee derde van de respondenten geeft aan dat iedereen in het huishouden 

geëvacueerd is na het advies en bij 6% is een deel van het huishouden geëvacueerd. De getroffen 

gemeenten hebben noodopvang geregeld voor mensen die zelf geen opvang konden regelen, bijv. 

in sporthallen of zalencentra. Een overgrote meerderheid van 92% van de respondenten geeft aan 

geen gebruik gemaakt te hebben van de noodopvang, voornamelijk omdat ze zelf opvang konden 

regelen (85%). Nadat het waterpeil voldoende gezakt was, mocht iedereen weer terug naar zijn of 

haar huis en/of bedrijf. Inwoners hebben dit voornamelijk gehoord via buurtgenoten (20%) of via de 

website van Veiligheidsregio Zuid-Limburg (13%). Voor bijna twee derde verliep de terugkeer naar 

huis goed. 
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om die redenen groot. Een formele opschaling naar GRIP-5 zou in deze behoefte naar alle 

waarschijnlijkheid onvoldoende voorzien. Dit komt omdat, ondanks dat dan de bestuurlijke en 

operationele afhandeling wordt gecoördineerd door één van de regio’s (de ‘bronregio’), de kans groot 

is dat de andere regio (de ‘effectregio’) toch zaken zelf zal afhandelen en ook dan de bestrijding voor 

een groot deel regionaal en lokaal gaat plaatsvinden. Afstemming tussen bijvoorbeeld voorzitters, 

operationeel leiders, communicatie, het waterschap en Rijkswaterstaat zou kunnen ondersteunen in 

een dergelijke situatie. Vanuit verschillende lijnen is contact geweest, maar niet in deze specifieke 

samenstelling. Dit behoeft nadere aandacht.  

 

Voorzieningen 

De voorzieningen op het MCC waren niet optimaal. Deze signalen komen niet alleen vanuit gebruikers 

van het MCC maar ook vanuit het veld. Functionarissen hadden behoefte aan vaste nummers om de 

personen die dienst hadden te kunnen bereiken, meer stopcontacten en grotere ruimten. Vanwege 

Covid-19 was het ROT in het begin opgesplitst waarbij de kern bij elkaar zat en de andere 

functionarissen in een andere ruimte. De faciliteiten hiervoor (microfoons en schermen) waren niet op 

orde, waardoor het voor het ROT niet werkbaar was om op afstand te werken. 

 

Planvorming 

De meeste plannen en voorbereidingsactiviteiten zijn gericht op de hoogwaterproblematiek rond de 

Maas. De ervaringen van de afgelopen jaren hebben steeds geleid tot aangepaste plannen en 

afspraken tussen de regio Zuid en Noord. Deze plannen passen echter maar beperkt bij het hoogwater 

van juli 2021. Het water steeg buitengewoon snel vanuit de Geul, de Gulp en de Geleenbeek. 

Hoogleraar Bas Jonkman van de TU Delft spreekt van ‘een unieke situatie, deze ramp heeft alle 

records gebroken, zowel qua neerslag, afvoer als schade’3.  

 

Een buitengewone en afwijkende situatie als deze vraagt om de flexibiliteit om bestaande plannen en 

scenario’s aan te laten sluiten bij de realiteit. Dit betekent bijvoorbeeld dat bestaande scenario’s 

realtime moeten worden aangepast of dat er nieuwe scenario’s gemaakt moeten worden. Dit vraagt 

om een goede samenwerking met experts. In deze uitzonderlijke situatie is gewerkt met 

scenarioteams, maar bleek het lastig om voor de situatie uit te komen.  

4.3 Beeldvorming en informatiemanagement 

Informatiemanagement omvat het verzamelen, analyseren, selecteren en beschikbaar stellen van 

informatie aan de crisisorganisatie. Deze informatie is relevant voor alle betrokken functionarissen en 

organisaties waarmee samengewerkt wordt. Het zorg dragen voor een helder, eenduidig en 

gevalideerd beeld is belangrijk voor de gehele crisisorganisatie. 

 

Gedeeld situationeel beeld 

Het situationeel beeld heeft betrekking op de beoordeling van de aard en omvang van het incident en 

van de impact. Het beeld draagt ook bij aan de beoordeling van bijvoorbeeld de mate van 

vervolgdreiging. Wat is de mogelijke impact van het incident en wat wordt er verwacht in de respons? 

 

Bestuurders geven aan tijdens de hoogwaterramp informatie over de lokale situatie gemist te hebben. 

Regionaal speelde heel veel, maar niet alle gegeven informatie gold voor alle lokale gemeenten. 

Hierdoor konden bestuurders niet altijd het juiste handelingsperspectief bieden aan de lokale 

bewoners. Daarnaast is op woensdagmiddag opgeschaald naar GRIP-4 en is vanaf dat moment veel 

regionaal geregeld, terwijl op dat moment de piek in Gulpen-Wittem al geweest was.  De regionale 

crisisorganisatie schaalde op ná de piek in Gulpen-Wittem. Hierdoor zijn de bijzonderheden van de 

situatie in Gulpen-Wittem in het begin niet meegenomen in de beeldvorming of de aanpak. Voor de 

 
3 Hoogwater 2021 Feiten en Duiding, Task Force Fact Finding hoogwater 2021 (versie 2, 20 september 2021). 
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betrokken functionarissen was het lastig om steeds achter de feiten aan te lopen, en was het 

frustrerend dat de voorspellingen van het waterschap en Rijkswaterstaat snel achterhaald leken. Dit 

maakte het lastig om de informatie goed op een rij te zetten en een situationeel beeld vast te stellen. 

Bij het verifiëren of de informatie nog klopte bleek dit veelal al niet meer het geval. 

 

Het was voor de informatiemanagers lastig om structuur in LCMS aan te brengen. De veelheid aan 

informatie en de dynamiek in de crisis maakten het ingewikkeld om te weten welke informatie de meest 

recente was en maakte het lastig om de informatie te verifiëren. Daarnaast was niet alle bijstand 

geautoriseerd om in LCMS van de regio Zuid-Limburg te kunnen werken. Voor bijstand was het ook 

lastig zoeken in LCMS doordat per veiligheidsregio de LCMS-werkwijze enigszins kan verschillen.  

 

De directe partners (zoals het waterschap en Rijkswaterstaat) die in het ROT/RBT zaten hadden 

toegang tot LCMS. Andere partners (zorginstellingen, vitale partners) moesten bijgepraat worden over 

het actuele beeld. Dit kostte de informatiemanagers veel tijd. Het is de vraag of het ROT in de 

informatie moet voorzien voor de partners die niet aan tafel zitten of dat ook verwacht mag worden dat 

partners een bepaalde zelfredzaamheid hebben en zelf informatie ophalen. Hier zit een stuk 

verwachtingsmanagement in: in welke mate is de veiligheidsregio verantwoordelijk voor 

informatiedeling en in welke mate is de eigen instelling verantwoordelijk voor het ophalen van 

informatie? Het is belangrijk dat de kolommen aan tafel vanuit hun expertise inschatten welke 

informatiebehoefte hun achterban heeft en hoe in deze behoefte kan worden voorzien. 

 

Beeldvorming 

Verschillende informatiemanagers vanuit andere regio’s zijn ingesprongen en de CoPI’s stonden fysiek 

ver van de plaats incident. Dit zorgde voor een ander beeld dan men gewend is. Het was lastiger om 

de situatie van de buitenwereld naar binnen te halen, vanwege het feit dat de meeste functionarissen 

niet in het veld stonden. Het is daarnaast moeilijk om in LCMS visueel te maken wat buiten speelt. Het 

hielp dat verkenningsploegen foto’s en video’s stuurden in WhatsApp-groepen. Doordat de CoPI’s 

geen goed beeld hadden van wat in het veld speelde, kregen de bewoners van Meerssen een bericht 

dat ze naar huis konden, terwijl het water nog niet weg was. Dit leidde tot veel boosheid van de 

bewoners.  

 

Het ROT had daarnaast een minder compleet beeld van de regio doordat de CoPI’s meer vrijheid 

kregen. De beelden van de CoPI’s en het ROT werden nauwelijks bij elkaar gebracht. Zowel door het 

CoPI als door de informatiemanager ROT is dit gemist, maar het is tijdens de crisis niet gelukt om dit 

samen te brengen. Het beeld, de dilemma’s en de ontwikkelde scenario’s vanuit het CoPI (in CoPI 

Meerssen zijn drie scenario’s met risico’s uitgewerkt in LCMS voor de Maas, Geul en waterbuffer 

Ulestraten) kwamen beperkt bij het ROT binnen. Dit resulteerde erin dat dit lokale beeld ook beperkt 

bij het RBT terechtkwam waardoor burgemeesters niet altijd voldoende informatie uit het RBT 

terugkregen over wat lokaal speelde. In Meerssen is de burgemeester naar het CoPI gegaan om daar 

de lokale informatie op te halen. Functionarissen hebben het gevoel gehad dat ze nooit regie hebben 

gekregen door de snel veranderende situatie, achterhaaldheid van gemaakte scenario’s en veelheid 

van lokale crises. 

 

Scenariodenken en situationeel bewustzijn 

Al in een vroeg stadium, op het moment dat het KNMI code geel afgaf is nagedacht over mogelijke 

scenario’s door wateroverlast door regenval. Ter voorbereiding op de scenario’s zijn de gemeenten 

gevraagd naar risico’s en knelpunten. In elk overleg is steeds weer nagedacht over scenario’s samen 

met partners als Rijkswaterstaat en het waterschap. De ramp ging echter alle scenario’s voorbij en 

uitwerkingen waren vaak snel achterhaald omdat het water sneller steeg en de situatie sneller 

verslechterde.  
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Informatieoverdracht 

Vanwege de omvang van de crisis en de schaarste in functionarissen lukte het niet altijd om een 

overdracht in te regelen bij het aflossen. Hierdoor is informatie verloren gegaan en was bijvoorbeeld 

niet altijd bekend welke functionarissen dienst hadden en dus bereikbaar waren op dat moment. 

Daarnaast zijn dilemma’s en overwegingen niet altijd geborgd, waardoor in die gevallen niet bekend 

was wat de afwegingen waren voor een bepaald genomen besluit. Bij de aflossing kwam het ook voor 

dat een heel team werd afgelost en dat niet alle rollen evenveel tijd hadden voor een goede overdracht. 

Dit gold met name voor functionarissen in de CoPI’s. Hierdoor raakte kennis verloren van de afgelopen 

inzet en was het voor de nieuwe inzet lastig om een goed beeld te krijgen van de situatie.  

 

Informele lijnen  

In de regio Zuid-Limburg is tijdens de hoogwaterramp veel georganiseerd via informele lijnen. Dit bleek 

in veel gevallen vele malen sneller en effectiever dan het volgen van de reguliere crisislijn. Voor de 

bijstand uit andere regio’s en partners was het lastiger om te weten wie ze konden bereiken. Wat 

inherent is aan bijstand uit andere regio’s, is de onbekendheid van functionarissen zowel met het 

gebied, de specifieke werkwijze als ook met de contacten binnen de regio.  

4.4 Crisiscommunicatie  

De sectie communicatie van de VRZL is betrokken bij het RBT en ROT en heeft vanuit het MCC 

gewerkt. Voor de sectie waren de verschillende overleggen, LCMS en omgevingsbeelden belangrijke 

bronnen om communicatie uitingen bij aan te laten sluiten. De sectie heeft bewust de keuze gemaakt 

om centraal te communiceren vanuit de veiligheidsregio.  

 

Worst case scenario’s 

In het ROT is met scenario’s gewerkt. Al vrij snel in de crisis is uitgegaan van het worst case scenario. Het 

kwam regelmatig voor dat het worst case scenario op dezelfde dag nog was uitgekomen. Zo gaat het ROT 

op 14 juli om 19.00 uur uit van het worst case scenario voor de Maas van 2500 m3/s. In het ROT op 14 juli 

om 21.30 uur wordt verwacht dat een realistische piek van de Maas 2575 m3/s is. 15 juli om 09.30 is de 

verwachting dat de Maas stijgt tot 3000 m3/s en maximaal tot 3700 m3/s. Vanwege de snelle stijging worden 

acties uitgezet tot het niveau van 3800 m3/s. Het ROT gaat steeds aan de veilige kant zitten van de 

maximale verwachting (worst case). Uiteindelijk blijft de Maas net onder het niveau van 3300 m3/s. 

 

RBT scenario Maas 

In het RBT van 15 juli wordt het scenario van de Maas besproken en de daarbij behorende acties. In het 

RBT wordt benoemd dat de verwachte doorstroom van 3700 m3/s in de Maas een worst-case, maar reëel 

scenario betreft. De dagen daarvoor zijn de worst-case scenario’s steeds uitgekomen en ook in een sneller 

tempo dan verwacht. Vanwege de verwachte waterstanden (80 – 200 cm water met pieken van max. 500 

cm) in deze gebieden en de urgentie van de situatie (deze situatie wordt vrijdagochtend al verwacht) 

adviseert het scenarioteam de burgemeesters de gebieden waar 80 – 200 cm water wordt verwacht (met 

plaatselijk pieken van max 500 cm) te laten evacueren. Dit betreft gebieden binnen de gemeenten Eijsden-

Margraten, Maastricht, Sittard-Geleen, Meerssen en Stein. De burgemeesters besluiten het advies van het 

scenarioteam op te volgen. Voor deze gebieden worden noodverordeningen afgegeven en waar nodig een 

noodbevel. 
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Alarmeren 

Via de social media-kanalen en de website 

van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg 

worden bewoners vanaf dinsdag 13 juli in 

de ochtend gewezen op de afgekondigde 

code geel van de KNMI. In het bericht 

wordt verwezen naar een website met tips 

en meer informatie over een 

handelingsperspectief bij wateroverlast.  

 

Communicatiemiddelen 

Tijdens het hoogwater is van veel 

verschillende communicatiemiddelen 

gebruik gemaakt: de website van de 

veiligheidsregio met een liveblog, 

verschillende social media, de 

rampenzender L1, lokale gemeentelijke 

websites en informatienummers. 

 

De afspraak met rampenzender L1 is dat elk kwartier een update gegeven wordt over de situatie. Bij 

een crisis als deze, die enkele dagen duurde, bleek het onhaalbaar elk kwartier een nieuwe update te 

geven. Het duurde eenvoudigweg langer om informatie uit het ROT/RBT op te halen en ook het 

bundelen en verifiëren van informatie kostte tijd. 

 

Dinsdagavond 13 juli en woensdagochtend 14 juli is door BZ en de sectie communicatie ingezet op 

het 24 uur per dag bereikbaar hebben van elke gemeente. Normaal gesproken start om 17.00 uur een 

standaard voicemail-bandje. Een dergelijke algemene boodschap biedt bewoners onvoldoende 

duidelijkheid in een crisissituatie. Dit resulteerde erin dat het alarmnummer gebeld werd met als gevolg 

dat de alarmcentrale overbelast raakte. Het duurde ongeveer een halve dag voordat de KCC’s van de 

gemeenten operationeel waren om de meldkamer te ontlasten. Zodra het informatienummer in de lucht 

was, werd hier veel gebruik van gemaakt. Het communicatieteam van de veiligheidsregio heeft 

daarnaast een Q&A ontwikkeld voor gemeenten om te helpen met het beantwoorden van vragen.  

 

 

Centraal versus lokaal 

De prioriteit is steeds de veiligheid van de inwoners geweest. Het was vanuit de veiligheidsregio een 

bewuste keuze om centraal de regie op communicatie te houden en de gemeentelijke communicatie 

alleen over de eigen lokale zaken te laten gaan. Het is belangrijk dat de informatiepositie van het ROT 

bij deze keuze past. Door de gekozen structuur (CoPI’s als meer zelfstandig opererende gremia) was 

dit niet zo. De communicatiefunctionarissen hadden niet structureel contact met de CoPI’s en vanuit 

In het bevolkingsonderzoek is gevraagd waar de respondenten hun informatie vandaan hebben 

gehaald en hoe ze de informatievoorziening ervaren hebben. Uit het bevolkingsonderzoek blijkt dat 

slechts 20% van de respondenten informatie van de website en social media kanalen van de 

veiligheidsregio hebben gehaald. De respondenten zijn over de inhoud van de informatie op de 

website vrij positief. Over de informatie op de social media kanalen zijn de meningen meer 

verdeeld. Volgens twee vijfde was de informatie voldoende, terwijl 37% de informatie niet 

voldoende vond. Een derde van de respondenten miste informatie op de social media kanalen van 

Veiligheidsregio Zuid-Limburg, zoals actuele informatie, informatie op lokaal/wijkniveau en 

waarschuwingen. 

Afbeelding 5 Informatie stormschade en wateroverlast 
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het ROT kwam het lokale beeld niet goed naar voren. Dit resulteerde erin dat het meest recente beeld 

vanuit de CoPI’s niet tijdig bij het ROT aankwam en daardoor niet in de bestuurlijke lijn. 

Communicatieboodschappen waren daardoor niet altijd goed op elkaar afgestemd waardoor 

verschillen ontstonden tussen de communicatieboodschappen en handelingsperspectieven vanuit de 

veiligheidsregio en de gemeente. Dit gebeurde bijvoorbeeld op het moment dat  

communicatieboodschappen afgestemd moesten met het ROT rondom het terug naar huis keren of 

ophalen van persoonlijke bezittingen. Het ROT werkte met tijden die uiteindelijk niet haalbaar bleken.  

 

Communicatie met partners 

Er ontstond een spanningsveld tussen de communicatie vanuit de veiligheidsregio en vanuit het 

waterschap. Het waterschap communiceert vanzelfsprekend ook zelfstandig. De veiligheidsregio wilde 

communiceren over bijvoorbeeld opkomend grondwater, maar om dit op een goede manier te doen is 

kennis en ervaring essentieel. Over dergelijke kennis beschikt juist het waterschap. Er was wel 

onderling afstemming tussen de communicatiemedewerkers van veiligheidsregio en waterschap, maar 

hier is ruimte voor verbetering. Rijkswaterstaat is vrij terughoudend geweest in de communicatie. Er 

was een goede lijn tussen de eigen communicatie-afdelingen van Rijkswaterstaat en de 

communicatiemedewerkers van de veiligheidsregio. Op gezette tijden is afstemming en overleg 

geweest met VRLN om strategie en werkwijze door te nemen. Beide secties hebben andere 

uitgangspunten gehanteerd.  

 

Inzet NL-Alert 

NL-Alert is een krachtig middel en beschikken over de juiste informatie is hierbij essentieel. Tijdens de 

hoogwaterramp zijn meerdere NL-Alerts verzonden. Op donderdag 15 juli om 19.30 uur is een NL-

Alert verstuurd met als doel op te roepen om te evacueren. Dit bericht was bedoeld voor inwoners van 

twee wijken in Maastricht: “Inwoners in de wijken Heugem en Randwyck (Maastricht) moeten hun huis 

verlaten. De verwachting is dat deze wijken vannacht onder water komen te staan.” Dit bericht wordt 

een half uur later nog een keer verstuurd.  

 

Om 19.40 uur wordt duidelijk dat het NL-Alert bericht onbedoeld naar mensen buiten Heugem en 

Randwyck is gegaan vanwege de ruime kilometerstraal waarbinnen het NL-alert wordt uitgezonden. 

Via een bericht op de VRZL-website wordt duidelijk aangegeven welke inwoners het bericht moeten 

volgen en welke bewoners niet: ”Zojuist hebben we een NL-Alert verstuurd in Maastricht. Deze is 

alleen bedoeld voor inwoners van de wijken Heugem en Randwyck. Zij moeten hun huis verlaten. 

Vannacht komen deze wijken onder water te staan. Door de manier waarop NL-Alert werkt, bereikt dit 

bericht een groter gebied. Ook mensen buiten Heugem of Randwyck ontvangen daardoor het bericht. 

Als je niet in Heugem of Randwyck woont, is het bericht NIET voor jou bedoeld. Je hoeft dan dus niets 

te doen.”  

 

Donderdag 15 juli om 23.45 uur geeft het ROT 

het advies voor evacuatie van de omgeving 

Geulle/Bunde vanwege stijging van de Geul 

dat middels een NL-alert wordt afgegeven. Om 

23.47 uur is een NL-Alert bericht verstuurd aan 

inwoners van de gemeente Meerssen: 

“inwoners van de gemeente Meerssen in het 

gebied, ten westen van de Maastrichterlaan, 

Pletstraat, Pasweg, Brommelen en Westbroek 

en de straten Iepenlaan, Beukenlaan en 

Weerterstraat worden dringend verzocht hun    

              huis te verlaten.” 

Afbeelding 6 Werkzaamheden in Meerssen 
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Handelingsperspectief NL-Alert en WAS-paal 

Op 16 juli dreigt de dijk bij het Julianakanaal in de omgeving Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle 

(beneden) door te breken. Het ROT vraagt het CoPI om de inzet te coördineren en het gat in de dijk 

in de gaten te houden. De avond ervoor was een NL-Alert verzonden in relatie tot het hoogwater. Dit 

bereikte echter niet alle bewoners of bewoners namen geen maatregelen. Het CoPI Meerssen wilde 

om die reden bij de dreigende dijkdoorbraak de bewoners alarmeren, zodat ze wisten dat er iets zou 

gaan gebeuren. De leider CoPI heeft met de OL van het ROT afgestemd om de sirenes van de palen 

van het waarschuwings- en alarmeringssysteem (WAS) in combinatie met een NL-Alert af te laten 

gaan.  

 

Om 13.50 uur gaan de WAS-palen af in omgeving Bunde, Voulwames, Brommelen en Geulle 

(beneden).Traditioneel is het handelingsperspectief bij de sirene van de WAS-paal om naar binnen te 

gaan, ramen en deuren te sluiten en radio of televisie aan te zetten. Op aangewezen rampenzenders 

kan de overheid verdere aanwijzingen geven, bijvoorbeeld dat een gebied geëvacueerd wordt of om 

ventilatiesystemen uit te schakelen. Om 13.55 uur plaatst de veiligheidsregio een bericht op de 

website: “Groot gat in dijk 

Julianakanaal, inwoners Bunde, 

Voulwames, Brommelen en Geulle 

(beneden) moeten het gebied 

verlaten.” Om 13.58 uur plaatst de 

veiligheidsregio een bericht op 

Facebook/Twitter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tekst van het NL-Alert om 14.20 uur wijkt vervolgens weer af van het eerdere bericht en 

handelingsperspectief op Facebook/Twitter (van 13.58 uur): “Er is een gat in de dijk van het 

Julianakanaal. Verlaat het gebied en breng jezelf in veiligheid. Hierdoor komen Bunde, Voulwames, 

Brommelen en Geulle op zeer korte termijn onder water te staan. Op VRZL.nl vind je een kaart van 

het getroffen gebied. Daar vind je ook meer info.” De gedachte achter de wijziging van 

handelingsperspectief is dat bewoners die nog veilig de woning kunnen verlaten dit moeten doen en 

dat bewoners die niet meer veilig weg kunnen komen naar een veilige verdieping moeten gaan. In de 

praktijk bleek dit een ingewikkelde boodschap om goed over te brengen. 

 

In het bevolkingsonderzoek verricht door de VRZL zijn vragen gesteld over de inzet van het NL-

Alert. Ruim drie kwart vond het terecht dat ze een NL-Alert ontvingen, gezien de locatie van de 

overstroming. Ruim de helft van de ontvangers van de NL-Alert geeft aan dat ze niet voldoende 

informatie kregen om eventuele overlast en/of risico’s van het hoogwater in te schatten. Gemiddeld 

krijgt de informatie die men heeft ontvangen via NL-Alert een 6.2.  

 

Afbeelding 7 Om 13.58 uur staat op Facebook/Twitter bijgaand bericht 
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De alarmering zorgde ervoor dat bewoners beseften dat er iets ernstigs aan de hand was. Het 

handelingsperspectief was echter door de tegenstrijdige berichten onduidelijk. Wanneer een 

combinatie wordt gebruikt van WAS-paal en NL-Alert is het belangrijk dat het elkaar versterkt en een 

duidelijk handelingsperspectief wordt gegeven. Het NL-Alert moet goed het handelingsperspectief 

neerzetten rondom de WAS-paal als dit een ander perspectief is dan traditioneel bij de WAS-paal 

hoort.  

4.5  Samenwerking met partners 

Tijdens de ramp is vanuit de veiligheidsregio intensief samengewerkt met het waterschap, 

Rijkswaterstaat, de Nationale Reddingsvloot, Defensie, Enexis en het Rode Kruis. De veelheid van 

partijen maakte de ramp complex. Een logisch gevolg van de gevolgde structuur is dat ook leiding en 

coördinatie richting partners ingewikkeld was. Zoals eerder beschreven rondom aflossing en 

ondersteuning werd de inzet uit andere regio’s zeer gewaardeerd maar bracht deze ook uitdagingen 

met zich mee. Het vergt vooral kennis en inzicht in elkaars processen.  

 

Kennis van processen en taalbarrière 

Tijdens deze ramp zijn veel verschillende 

organisaties en operationele diensten 

ingezet, waaronder Defensie, de Nationale 

Reddingsvloot, Rijkswaterstaat en het 

waterschap. Tijdens de operatie bleek echter 

dat men niet altijd elkaars taal sprak of goed 

zicht had op elkaars proces. Dit leidde 

bijvoorbeeld tot vragen over de manier van 

aansturing, wie de leiding had en welk proces 

gevolgd moest worden voor het aanvragen 

van extra materiaal en inzet. Doordat het 

informatiebeeld gefragmenteerd bleef was het 

ingewikkeld bijstand goed te positioneren. Dit 

leidde tot ergernis en vertraging. Ter 

illustratie: voor Valkenburg is noodopvang 

ingericht in Voerendaal, terwijl de noodopvang 

die al in Gulpen-Wittem door het Rode Kruis 

was ingericht (voor 100 personen) grotendeels 

nog vrij was.  

4.6 Nafase en nazorg 

Afschaling crisisorganisatie 

Tijdens de crisis komt een moment dat het ROT en CoPI hun gecoördineerde inzet kunnen en willen 

afronden. Het is dan van belang om na te gaan of de lokale gemeente klaar is om de operationele 

taken ‘terug’ over te pakken. Het bleek een uitdaging om de juiste functionarissen te vinden bij andere 

gemeenten. Niet elke gemeentelijke organisatie kan dit op het gebied van capaciteit goed en snel 

organiseren. Nu zijn ad hoc vanuit de crisisorganisatie of de brandweer mensen bij verschillende 

gemeenten ingevlogen om te ondersteunen in de nafase. Een bewuste afschaling is van belang waarin 

nagegaan wordt of de ontvangende gemeentelijke organisatie klaar is om het op te pakken en 

eventueel bijstand nodig heeft.  

 

Nafase 

De nafase loopt ten tijde van het verschijnen van deze rapportage nog steeds. Sommige woningen 

zijn nog altijd onbewoonbaar. De maatschappelijke impact van het hoogwater zal nog lang blijven. 

Afbeelding 8 Bijstand defensie 
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Het proces om de nafase structuur te geven is een verantwoordelijkheid voor de verschillende 

gemeenten, de veiligheidsregio is hier niet bij betrokken. In Valkenburg aan de Geul is door de 

gemeente een actiecentrum opgestart voor de nafase. Het helpt hierbij dat Valkenburg aan de Geul 

jaarlijks met veel evenementen te maken heeft. De structuur die is opgezet ten behoeve van de 

evenementen, is nu voor de nafase gebruikt. Bij Meerssen is een leider CoPI als projectleider nafase 

aan de gemeente gekoppeld en de commandant brandweer heeft één week lang de rol van adviseur 

van de burgemeester ingevuld ter ondersteuning. Veel andere gemeenten hebben het met de eigen 

gemeentelijke organisatie opgepakt.  

 

Nazorg 

Op de vorm en mate van nazorg wordt door de betrokken crisisfunctionarissen wisselend 

teruggekeken. Een aantal heeft voor het gevoel voldoende de mogelijkheid gehad om met elkaar na 

te praten. Andere functionarissen zijn niet benaderd voor nazorg of hebben niet de ruimte gekregen 

om van nazorg gebruik te maken. Dat de ramp zich in een vakantieperiode voordeed, speelde hierbij 

een rol. Functionarissen konden soms niet aansluiten bij bijeenkomsten of gingen kort na de ramp zelf 

met vakantie waardoor bij terugkeer de inzet al min of meer vergeten was. Per betrokken functionaris 

verschilt het wat de behoefte is in de nazorg. Het is belangrijk nazorg zo aan te bieden dat deze voor 

betrokkenen toegankelijk en passend is. 

 

Bij het inzetten van bijstand uit andere regio’s of vanuit andere partners is het belangrijk om ook 

aandacht voor deze functionarissen te hebben met de nazorg. Hier is nu beperkt aandacht voor 

geweest, terwijl vanuit de externe bijstand ook de behoefte bestaat om met elkaar na te praten en te 

horen hoe iedereen het ervaren heeft.  
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5  Overkoepelend beeld  
De overstromingen als gevolg van hevige regenval leidden niet alleen in Nederland maar ook in delen 

van België en Duitsland tot zeer veel schade en verlies. Terugkijkend naar de bewuste week in juli dan 

spreken we van een buitengewone inzet met een ongekende omvang. Alle betrokkenen zijn overvallen 

door de snelheid waarmee het water steeg en de omvang van de ramp. Er is met de beste intenties 

en vol overgave samengewerkt en in korte tijd is veel bereikt: evacuaties, het waarschuwen van 

bewoners, het plaatsen van zandzakken en later containers. Terugkijkend overheerst een groot gevoel 

van trots onder de betrokken functionarissen. In Nederland zijn geen dodelijke slachtoffers gevallen 

als direct gevolg van het hoogwater. Reflecterend op deze ramp dan zijn enkele factoren bevorderend 

geweest voor de samenwerking en waren andere factoren belemmerend. In de observaties komen 

deze factoren aan de orde.  

 
Bevorderende factoren Belemmerende factoren  

Tomeloze inzet van functionarissen. Veelheid aan informatie zorgt voor onvolledig beeld en 
beperkte informatievoorziening.  

Flexibiliteit in opschaling en het verleggen van 
mandaten.  

Betrekken van stakeholders op de juiste plekken in de 
juiste gremia en de hoge verwachtingen m.b.t. 
informatie van o.a. Waterschap en Rijkswaterstaat.  

Operationele bijstand (o.a. Reddingsvloot, 
Defensie, brandweer). 

Rollen in de crisisorganisatie zijn bezet door 
brandweerfunctionarissen, die ook elders nodig zijn.  

Samenwerking met partners en stakeholders. Eigen opgelegde deadlines werken beperkend.  

Zelfredzaamheid van zowel professionals in het 
veld als bewoners. 

Informele lijnen waar (externe) ondersteuning geen 
gebruik van kon maken. 

CoPI’s op meerdere locaties. Onduidelijkheid in rolverdeling door afwijking van 
regulier (nl. meer lokale regie) niet expliciet te maken.  

 

Flexibiliteit - De flexibiliteit van functionarissen en teams en hun creativiteit is van grote waarde 

geweest. Deze ervaring draagt bij aan het versterken van de organisatie richting de toekomst. Het 

faciliteren en ondersteunen van effectieve flexibiliteit zal hierbij een belangrijke rol gaan spelen. De 

flexibiliteit had tot gevolg dat het ROT de geijkte structuur deels los liet, waardoor CoPI’s meer vrijheid, 

verantwoordelijkheid en mandaat kregen. Deze afweging is navolgbaar vanuit het perspectief van het 

ROT en past bij de omvang van de crisis. Belangrijk is om dit besluit expliciet te maken en ervoor te 

zorgen dat de CoPI’s toegerust zijn op deze veranderde rol.  

 

Kwetsbare crisisorganisatie - In verschillende opzichten is sprake van een kwetsbare 

crisisorganisatie. Ten eerste vanwege de schaarste van personeel bij een dermate grootschalige inzet. 

Hierbij speelt mee dat de crisisorganisatie van VRZL bestaat uit functionarissen vanuit veelal dezelfde 

kolom: de brandweer. Binnen de brandweer hebben daarnaast ook veel functionarissen meerdere 

rollen in die crisisorganisatie, zoals leider CoPI en Informatiemanager CoPI, naast de eigen mono-

functies. Ten tweede blijkt het een uitdaging voor de teams om op de juiste momenten in contact te 

treden en de koppelvlakken helder te hebben. En tot slot wegens de vermoeidheid en persoonlijke 

impact die nog steeds voelbaar is. Deze ramp was ongeëvenaard en past niet binnen de kaders 

waarop de crisisorganisatie is voorbereid.  

 

RBT – Burgemeesters zijn door middel van een pager bericht gealarmeerd. De genodigden zijn 

geselecteerd op basis van de waterwegen Geul en Gulp en de weersomstandigheden Parkstad, dit 

betekent dat niet alle burgemeesters automatisch uitgenodigd zijn. Daarnaast heeft het pagerbericht 

niet alle burgemeester tijdig bereikt. Het RBT heeft het afgelopen anderhalf jaar intensief 

samengewerkt tijdens de coronacrisis. De hoogwaterramp had echter een andere aard, impact en 

snelheid dan de coronacrisis. De ramp verliep voor gemeenten in verschillende snelheden en de 

impact was overal anders. Hoewel het plan Hoogwater Maas deze dynamiek expliciet beschrijft, bleek 

het een uitdaging om effectieve samenwerking tot stand te brengen binnen de dynamiek van een 

hoogwater Maas in combinatie met extreme weersomstandigheden en hoogwater in diverse andere 
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watergangen. Hierin speelde het wisselende (lokale) beeld en de snel wijzigende scenario’s ook een 

rol. De behoeften bij burgemeesters liepen uiteen op het gebied van ondersteuning. In specifieke 

gevallen als deze heeft een burgemeester ook altijd een lokale verantwoordelijkheid, het is belangrijk 

desgewenst te kunnen handelen. Hiervoor geldt ook dat het belangrijk is om het besluit om af te wijken 

van de GRIP-4-structuur expliciet te maken.  

 

Beeldvorming - Het was een grote uitdaging om voortdurend tot een actueel situationeel beeld te 

komen en te voldoen aan de informatiebehoefte. De veelheid aan informatie, het snel veranderende 

beeld en de dynamiek in de crisis maakten het ingewikkeld om te weten welke informatie de meest 

recente was en maakten het lastig om de informatie te verifiëren. Daarnaast is de VRZL afhankelijk 

van informatie die vanuit het waterschap en Rijkswaterstaat wordt aangeleverd. Binnen alle gremia 

hebben informatiemanagers alles gedaan om het omvangrijke beeld op orde brengen. De waardering 

voor die inzet is groot. Iedereen onderkent dat het aandacht nodig heeft, maar dat het aan inzet niet 

gelegen heeft. De complexiteit rond beeldvorming heeft direct effect gehad op de secties 

bevolkingszorg en crisiscommunicatie. De verschillende handelingsperspectieven zijn een direct 

gevolg hiervan. Beide secties zijn afhankelijk van het beeld en de informatie uit de verschillende 

gremia.  

 

Bijstand - Schaarste in functionarissen maakte aflossing lastig. Er is veel aanbod geweest zowel 

vanuit het land als vanuit de eigen organisatie. Collega’s zonder rol in de crisisorganisatie boden 

medewerking aan, het lukte echter niet om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Dit gold zowel voor 

de hulpdiensten als voor functionarissen binnen de gemeentelijke crisisorganisatie. In alle gevallen 

was tijdens deze ramp sprake van behoefte aan meer slagkracht.  

 

Evacuatie - Op verschillende plekken zijn 

bewoners en ondernemers geëvacueerd. 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het 

organiseren van noodopvanglocaties en ook 

voor verzorgingstehuizen moesten 

opvanglocaties georganiseerd worden. De 

noodzaak van evacuatie werd in veel 

gevallen acuut, dit past bij ook het snelle 

verloop van de ramp. Het water steeg 

dermate snel dat in enkele gevallen snel tot 

evacuatie overgegaan moest worden. De 

grootste uitdaging lag bij de ontruiming van 

de verzorgingstehuizen en het evacueren 

van hun bewoners. Regionaal is geen plan 

ter ondersteuning van evacuatie, wel worden 

in de planvorming Hoogwater Maas bepaalde 

randvoorwaarden uitgezet. Hierin wordt niet 

specifiek benoemd op welke wijze de regio de 

gemeenten kan ondersteunen bij evacuatie.  

 

Stakeholders - Tijdens de ramp is intensief in alle gremia samengewerkt met het Waterschap 

Limburg, Rijkswaterstaat, de Nationale Reddingsvloot, Defensie, Enexis en het Rode Kruis. De 

veelheid van betrokken stakeholders maakte de ramp mede complex. Een vanzelfsprekend gevolg 

van de gevolgde structuur is dat afstemming met en coördinatie richting partners ingewikkeld was. 

Deze vergen kennis en inzicht in elkaars processen. Het merendeel van de betrokken stakeholders 

had tijdens de ramp eigen crisisorganisaties opgeschaald, het halen en brengen van informatie was 

Afbeelding 9 Initiatieven rondom evacuatie 
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voor hen een belangrijk doel en bracht uitdagingen met zich mee. Ondanks alle uitdagingen kijken 

stakeholders terug op een prettige samenwerking en bestaat onderling veel begrip.  

 

Communicatie - de sectie crisiscommunicatie stond net als de crisisorganisatie voor een grote 

uitdaging. Communiceren over één incident is relatief eenvoudig. Echter de veelzijdigheid van deze 

ramp, het verschil in snelheid en dynamiek maakt communiceren complex. De veelheid van 

doelgroepen, direct getroffenen, indirect getroffenen, betrokkenen, interne communicatie, allen 

hebben anderen behoeften. Binnen deze dynamiek is door de sectie gedurende de hele crisis actief 

gecommuniceerd.  

 

Afschaling - De CoPI’s en het ROT hebben op enig moment afgeschaald waarmee het moment kwam 

om de gemeente verantwoordelijk te maken voor de nafase. De gemeente Valkenburg aan de Geul 

en Meerssen hadden hierdoor beperkt tijd de gemeentelijke organisatie klaar te maken voor deze 

overdacht. Een bewuste afschaling is essentieel waarbij vanuit de veiligheidsregio gekeken wordt of 

de ontvangende gemeentelijke organisatie klaar is om het op te pakken of dat er nog bijstand of 

ondersteuning nodig is. Het water is gezakt maar de ramp is nog gaande. Veel woningen zijn nog altijd 

onbewoonbaar en de maatschappelijke impact van het hoogwater zal nog lang blijven.  

 

Nazorg - De vorm en mate van nazorg is een aandachtspunt. Een aantal functionarissen is voldoende 

in de gelegenheid gesteld om na te praten. Anderen zijn niet benaderd of hebben niet de ruimte 

gekregen om van nazorg gebruik te maken. Bij het inzetten van bijstand uit andere regio’s of vanuit 

andere partners is het eveneens belangrijk aandacht te hebben voor nazorg. Het structureel 

organiseren van dit proces kan in de toekomst ondersteunen.  
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6 Lessen en aanbevelingen  
In hoofdstuk 4 hebben wij onze observaties per thema besproken en hier kort op gereflecteerd. In 

hoofdstuk 5 schetsten wij ons overkoepelend beeld. In dit hoofdstuk benoemen wij de inzichten en 

lessen die wij tijdens het uitvoeren van deze evaluatie signaleerden, waar mogelijk geven wij direct 

een passend advies. Voor het lezen van de leerpunten is het van belang de context goed in beeld te 

houden: de inzet tijdens de hoogwaterramp betrof een zeer omvangrijke, veel functionarissen hebben 

intensieve en buitengewoon lange diensten gedraaid; in sommige gevallen meer dan 20 uur. In veel 

gevallen werd slechts kort gerust. Onder de betrokkenen bestaat een breed gedragen gevoel van trots. 

In het licht van deze context zijn enkele punten te benoemen die voor de organisatie zeer waardevol 

zijn om te behouden en daarnaast zijn enkele leerpunten te benoemen.  

 

Houd zaken vast die tijdens de inzet goed verliepen 

Tijdens de hoogwaterramp is met de beste intenties en vol overgave samengewerkt en in korte tijd is 

veel bereikt: diverse evacuaties, het waarschuwen van bewoners, het plaatsen van zandzakken en 

later containers. De bereidwilligheid en inzet van de functionarissen is ongekend geweest. 

Functionarissen benoemen unaniem de trots op de samenwerking binnen de veiligheidsregio en met 

partners, de inzet vanuit iedereen en de hulp die vanuit verschillende hoeken werd aangeboden. Het 

is belangrijk om de zaken die goed zijn verlopen vast te houden voor toekomstige incidenten en crises:  

• Schaal flexibel op en zet de structuur van de crisisorganisatie flexibel in wanneer de inzet daarom 

vraagt; 

• Durf om hulp te vragen binnen de crisisorganisatie en bij partners die bijstand kunnen verlenen; 

• Houd het vertrouwen in elkaars kwaliteiten en vaardigheden; 

• Wees voortvarend en niet terughoudend in het opschalen van teams en processen (zoals meerdere 

CoPI’s, informatiemanagers, ondersteuners); 

• Sta voor elkaar klaar in de nafase.  

Planvorming  

Denk na over het actualiseren van planvorming. Tot op heden was planvorming met name gericht op 

de Maas en minder op omliggende wateren. Tijdens de ramp was het binnen verschillende gemeenten 

noodzakelijk om bewoners te evacueren; een regionaal plan van aanpak ter ondersteuning van de 

evacuatie kan hieraan bijdragen. In bredere context is het zinvol om multidisciplinair na te denken over 

scenario’s rondom extreme weersomstandigheden en bijbehorende impact, en de wijze van tijdige 

signalering.  

 

Benut bestaande overleggen  

Bekijk in de bestaande overleggen op welke wijze de samenwerking met partners en contacten in de 

koude fase ook tot zijn recht komen tijdens een crisis. In de koude fase wordt veel geïnvesteerd in 

samenwerking met partners. De relaties zijn er en de lijnen liggen er, desalniettemin bleek het tijdens 

de ramp een grote uitdaging de lijnen en verbindingen efficiënt en doelmatig in te zetten. Bekijk op 

welke wijze deze samenwerking in de voorbereiding op een calamiteit of crisis in het algemeen en in 

het bijzonder op een hoogwatersituatie geïntensiveerd of anders ingevuld kan worden. Onderdeel 

hiervan is onder andere het beter leren spreken van elkaars taal en meer inzicht krijgen in elkaars 

werkwijzen, rollen, verantwoordelijkheden en informatiebehoefte. Dit kan bijvoorbeeld door middel van 

gezamenlijk oefenen en trainen, het geven van een presentatie of workshop over interne processen 

en werkwijzen, het uitwisselen van ervaringen en organiseren van wederzijdse werkbezoeken. 

Richting de toekomst is het wenselijk om langer stil te staan bij de inzet en gezamenlijk met partners 

te reflecteren en hier concrete afspraken over te maken. Zorg dat je op bestuurlijk niveau 

gemeenschappelijke doelen en uitgangspunten hebt. Benut het bestaande overleg om te komen tot 

een gezamenlijk plan van aanpak.  
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Gezamenlijk scenarioteam  

De VRZL heeft een ‘werkgroep hoogwater Maas’ dat in de koude fase samenwerkt en scenario’s 

maakt. Bij een complexe en dynamische situatie vergelijkbaar met die in juli 2021 is het belangrijk dat 

zodra duidelijk wordt dat bestaande plannen en scenario’s onvoldoende aansluiten bestaande 

scenario’s realtime aangepast kunnen worden. Het ontwikkelen van een scenariokaart waarbij 

aandacht is voor impactbepaling kan hierbij helpen. Dit maakt het mogelijk om tijdens een crisis op 

een eenduidige manier gremia snel van duiding te voorzien. Het benutten van de opgedane ervaringen 

kan een waardevolle toevoeging zijn in het updaten van de bestaande scenario’s en plannen.  

 

Structuur: flexibiliteit is van belang als de complexiteit toeneemt 

De crisisorganisatie heeft tijdens het hoogwater bestaan uit verschillende teams die gezamenlijk een 

groot aantal uitdagingen moesten adresseren: hulpverlening op locatie, evacuatie, openbare orde, 

crisiscommunicatie, het zo goed mogelijk continueren van de samenleving, afstemmen met de regio 

Limburg-Noord en de nationale overheid en nadenken over scenario’s. In een minder ingespeelde 

crisisorganisatie zoals in het geval van hoogwater is het voor teams soms nog zoeken naar onderlinge 

taak- en rolverdeling, gezamenlijke beeldvorming, rollen en mandaten en ook naar manieren voor 

afstemming.  

In afwijkende en bijzondere situaties zoals deze is het essentieel om de voorbereide structuur te 

kunnen loslaten. Maak het wel expliciet als afgeweken wordt van de standaard 

samenwerkingsstructuren en geef duidelijk aan wat er verandert in de verantwoordelijkheden en 

mandaten van de verschillende gremia. Hierbij is het van belang om de uitgangspunten vanuit de 

veiligheidsregio expliciet uit te spreken, zodat in de verantwoording ook duidelijker kan worden 

aangegeven waarom van de GRIP-structuur is afgeweken en van de afgesproken mandaten. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan de lokale verantwoordelijkheid van een burgemeester versus die van de 

voorzitter veiligheidsregio. Ga met elkaar na of de uitgesproken uitgangspunten gedurende de crisis 

nog kloppen, dit kan veranderen gedurende de tijd. 

 

Communicatie, alarmeren en handelingsperspectief 

Communicatie - Wees scherp op het voorkomen van tegenstrijdige handelingsperspectieven op het 

moment dat bewoners gealarmeerd worden. Elkaar via een vaste lijn goed op de hoogte brengen van 

communicatieboodschappen is essentieel. Deze moeten naadloos passen bij de operatie. Daarom is 

betrokkenheid van communicatie in de verschillende gremia essentieel. Bekijk ook hier de 

mogelijkheden om in breder verband gezamenlijk te oefenen, bijvoorbeeld met andere stakeholders. 

Maak het brengen van werkbezoeken aan communicatiepartners een jaarlijks terugkerend onderwerp.  

Herijk met elkaar de inzet van de WAS-palen in combinatie met NL-Alerts - Zodat een combinatie 

van alarmeren en informeren (wanneer een combinatie wordt gebruikt van WAS-paal en NL-Alert) 

geen tegenstrijdige handelingsperspectieven aan de burger geeft. Controleer of de relevante plannen 

voldoende handvatten bieden om deze combinatie in te zetten en aansluiten bij de praktijk. Pas waar 

nodig de beschrijving aan en borg dat een NL-Alert het handelingsperspectief neerzet dat past bij de 

WAS-paal alarmering, zeker als dit een ander perspectief is dan traditioneel bij de WAS-paal hoort.  

Inzet van de rampenzender - Evalueer samen met L1 (de aangewezen rampenzender) de inzet 

tijdens het hoogwater. Herijk waar nodig de afspraken, bijvoorbeeld over de frequentie van updates 

tijdens een langdurige crisis.  

 

Inzet en bijstand 

In feite zijn de OL en de leider CoPI ‘ontkleurde’ en multidisciplinaire functies. Dit betekent dat beide 

rollen in principe bekleed zouden kunnen worden door functionarissen afkomstig uit alle vier de 

multidisciplinaire kolommen. De specifieke achtergrond van de functionaris kan weliswaar gunstig 

uitpakken maar speelt in principe geen rol binnen het team. In de regio Zuid-Limburg worden alle 

functies bekleed door functionarissen vanuit de brandweer. Met name in een ramp van dit type en 
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deze omvang, waarbij kennis en ervaring van het brandweerproces ook op andere fronten hard nodig 

was, is het raadzaam te kijken naar uitbreiding van capaciteit specifiek op deze rollen.  

Lokale bekendheid - Bij een crisis als deze is het belangrijk om lokale bekendheid te borgen in de 

verschillende gremia. Tijdens deze crisis is duidelijk geworden dat niet alle functies in de 

crisisorganisatie zich lenen voor invulling van functionarissen van buiten de regio. Denk hierover na in 

de voorbereiding zodat snel overzichtelijk kan worden gemaakt welke rollen eventueel vanuit bijstand 

kunnen worden ingevuld. Houd hier rekening mee, bijvoorbeeld bij het opstellen van het rooster en bij 

het samenstellen van teams of groepen functionarissen die moeten samenwerken. Houd oog voor de 

informele lijnen. Het bleek regelmatig effectiever om een informele lijn te volgen. Hier speelt de 

onbekendheid van functionarissen zowel met het gebied, de specifieke werkwijze maar ook de 

contacten binnen de regio. Het zorgen voor een goed overzicht of verbindingsschema kan 

ondersteunen. 

Zicht op ondersteuning - De behoefte aan bijstand was op alle fronten groot. Enerzijds zijn 

functionarissen die geen rol in de crisisorganisatie hebben niet ingezet terwijl daar veel welwillendheid 

was. Anderzijds is het aanbod uit delen van Nederland gekomen om te ondersteunen. Het bij elkaar 

brengen van vraag en aanbod is hierbij relevant, bij met name de gemeentelijke kolom was dit een 

uitdaging. Denk hier in de voorbereiding over na en onderzoek binnen welke functie dit belegd kan 

worden in de warme fase. Er was daarnaast te weinig overzicht tussen gemeenten onderling om van 

elkaars crisisorganisatie gebruik te kunnen maken (bijv. van een gemeente die al in de nafase zat). Dit 

zou tijdens een RBT-vergadering aan de orde kunnen komen.   

Let op de ‘persoonlijke impact’ - Tijdens de vele gesprekken bleek de impact die de hoogwaterramp 

heeft gehad op betrokkenen. Er is veel en hard gewerkt en er was weinig ruimte om tussentijds stil te 

staan bij persoonlijke omstandigheden. Desalniettemin is het relevant om tijdens de crisis te blijven 

controleren hoe functionarissen zich voelen en of zij nog de scherpte brengen die nodig is. Maak 

daarom ‘persoonlijke impact’ een vast agendapunt tijdens een crisisoverleg.  

 

Afschaling, overdracht, nafase 

Zorg ervoor dat, wanneer de crisisorganisatie wordt afgeschaald, er voldoende aandacht is voor de 

overdracht naar de gemeentelijke organisatie. Ga via de reguliere lijn binnen de gemeentelijke 

organisatie na of er voldoende capaciteit is (zowel qua kwaliteit als kwantiteit). Zorg voor een warme 

overdracht. Organiseer indien nodig regionale samenwerking. Dit kan bijvoorbeeld door de VNG als 

een steunpunt (als een soort LOCC) te laten fungeren om landelijke bijstand te kunnen halen in de 

nafase. Maak hierover afspraken met de VNG in de koude fase.  

Maak afspraken over het contact ook na afschaling. De nafase bij een dergelijke complexe en 

omvangrijke ramp is veelzijdig: enerzijds gaat het om renovatie en wederopbouw, anderzijds om 

persoonlijk leed. Het proces om die nafase structuur te geven is een verantwoordelijkheid voor de 

verschillende gemeenten, wel is het van belang vanuit de VRZL te kijken wat ter ondersteuning nodig 

is. Het aanstellen van een centrale regisseur nafase vanuit de veiligheidsregio kan een rol spelen in 

het beter stroomlijnen van de nafasen in de afzonderlijke gemeenten bij een ramp van deze omvang. 

 

Werk het nazorgproces uit en borg dit 

Nazorg is een blijvend punt van aandacht. Ontwikkel een vast proces en bijpassende structuur voor 

het inrichten van het nazorgtraject. Maak nazorg hiermee een vast en terugkerend onderdeel na een 

dergelijke inzet. Heb hierbij aandacht voor het delen van emoties maar ook het leren van ervaringen 

van anderen. Daarbij kan de behoefte aan nazorg per betrokken functionaris verschillen. Het is daarom 

belangrijk om maatwerk toe te passen en nazorg zo aan te bieden dat deze voor betrokkenen 

proportioneel en passend is. Emoties van betrokkenen in de dagen van de ramp, de intensiteit van de 

crisis, de dagenlange inzet, het gevaar bij de inzet en maar ook de persoonlijke betrokkenheid doordat 

functionarissen zelf in het gebied wonen of familie er woont spelen allemaal, in meer of mindere mate 

een rol. Het is belangrijk om voor al deze facetten aandacht te hebben en te houden.  
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7 Tot slot: Zuid-Limburg voorbij  
Deze leerevaluatie richt zich op de multidisciplinaire crisisorganisatie van Veiligheidsregio Zuid-

Limburg. Eerder benoemden we al onze observaties en leerpunten ten aanzien van het optreden en 

samenwerken in Zuid-Limburg. De lessen die te leren zijn uit deze ramp vergen breder aandacht en 

zijn niet alleen nuttig voor de regio Limburg maar voor alle grootschalige optredens met een 

vergelijkbaar grootschalig karakter in Nederland. Deze punten kunnen de bovenregionale dialoog op 

gang brengen en onderwerp van gesprek zijn om bovenregionaal samen te werken.  

 

Flexibiliteit in planvorming  

Tijdens de hoogwaterramp in Limburg kwam naar voren dat de crisisorganisatie bestond uit 

verschillende teams die gezamenlijk een groot aantal uitdagingen moesten adresseren. Deze situatie 

kan zich ook in andere crisissituaties voordoen in andere delen van het land bij andere 

veiligheidsregio’s. Voor elke minder routinematige crisisorganisatie zal het zoeken zijn naar onderlinge 

taak-/ en rolverdeling, gezamenlijke beeldvorming, rollen en mandaten en manieren voor afstemming. 

Kijkend naar de toekomst en naar nieuwe crisistypen blijft het relevant om samen te zorgen dat de 

crisisorganisatie flexibel en adequaat kan reageren op onverwachte omstandigheden. Dat betekent 

onder andere dat er een regionaal crisisteam moet zijn dat flexibel kan werken en denken, dat de 

alarmering op orde moet zijn en dat nagedacht is over de wijze van communiceren met ketenpartners 

bijvoorbeeld op het gebied van extreem weer, cyber, grootschalige openbare orde verstoring. Hierbij 

hoort ook het nagaan in hoeverre bij grootschalige incidenten tot een werkbare situatie komt voor 

partners. In afwijkende situaties is het essentieel om de structuur los te kunnen laten en te kijken naar 

wat nodig is. Het vergt oefening en ervaring en landelijke afstemming om deze flexibiliteit ook 

daadwerkelijk te tonen.  

 

Gedeeld beeld en scenariovorming  

Tijdens deze ramp is scenariodenken en impactbepalen deels gemist, hiervoor was onvoldoende tijd. 

Vanuit het eerder voorgestelde gedeelde team zou een volgende stap kunnen zijn een regionaal 

adviesteam dat richting specifieke gemeenten scenario’s en het beeld kan vertalen. Dit kan ook gelden 

voor andere crisistypen zoals cyber, een grote stroomstoring. Sluit waar mogelijk in de aanpak aan bij 

landelijke ontwikkelingen die spelen op dit thema. 

 

Bijstand vanuit andere regio’s 

Het vergt iets in de voorbereiding van regio’s om hulp te kunnen ontvangen op een manier dat deze 

adequaat kan worden ingezet. Naast ontvangen is het ook relevant dat er goede instructies gegeven 

worden en dat iedereen dezelfde taal spreekt of tenminste de taal van de ander begrijpt. Ook moet 

expliciet gemaakt worden of de ondersteuning bijvoorbeeld zelfstandig kan optreden en mandaat heeft 

of dat er in de samenstelling moeten worden gekeken naar een mix van lokale functionarissen en 

bijstand. Dit geldt ook voor het kunnen werken met elkaars systemen en middelen. Het openstellen 

van LCMS en de beschikking hebben over Mobiele Commando Units (MCU) die voor multidisciplinaire 

inzet over de benodigde faciliteiten beschikt. In het hele land bereiden veiligheidsregio’s zich voor op 

rampenbestrijding, de wijze waarop regio’s elkaar ondersteunen is een logisch gevolg.  

 

Het begrijpen en spreken van elkaars taal 

In het verlengde van het voorgaande punt is het naast het organiseren van het ontvangen van hulp 

ook relevant om elkaar taal en structuur te kennen. Investeer in de koude fase in het breder en 

nationaal leren kennen van relevante stakeholders in het geval van een hoogwatercrisis.  

 

Klimaatverandering 

Een rode draad tijdens deze leerevaluatie zijn de effecten van klimaatverandering op crisisbeheersing 

daarmee en het voorbereid zijn op plotselinge extremiteiten. Exact dezelfde crisis zal zich niet meer 
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voordoen, maar de kans dat Limburg of andere delen van Nederland te maken krijgt met extreem 

hoogwater is reëel. Ook andere extreme weersomstandigheden (sneeuwval, hagel, droogte) vragen 

om een andere aanpak. Het vereist verdere verdieping om te kijken welke voorbereiding past bij dit 

type crisis. Dit type crisis heeft een andere dynamiek en deze vraagt om een passende inzet die steeds 

op punten kan verschillen. Denk aan enkele dagen tot weken droogte tot enkele dagen extreem weer 

of slechts korte hevige regen of hagel. Ook in omvang zijn verschillen. Het is zowel op landelijk als 

regionaal niveau zaak na te denken wat nodig is om crises direct verbonden aan klimaat te beheersen. 
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Bijlage 1 Afkortingenlijst 
 
 

 

 

 

 

  

Afkorting   

AC Algemeen Commandant 

BZ Bevolkingszorg 

CoPI Commando Plaats Incident 

GRIP Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure 

IM Informatiemanager 

KCC Klant Contact Centrum 

KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 

LAC Lokale Actie Centra 

LCMS Landelijk Crisis Management Systeem 

LOCC Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum 

L1 Radiostation/Televisiezender Limburg1 

MCC Meldkamer en Coördinatie Centrum 

MECC Maastrichts Economisch Centrum 

MCU Mobiele Communicatie Unit 

OvD Officier van Dienst 

OL Operationeel Leider  

RBT Regionaal Beleidsteam 

ROT Regionaal Operationeel Team 

RWS Rijkswaterstaat 

VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

VR Veiligheidsregio 

VRLN Veiligheidsregio Limburg-Noord 

VRZL Veiligheidsregio Zuid-Limburg 

WAS Waarschuwingsstelsel  
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Bijlage 2 Thematisch overzicht documentatie 
 

 

  

Documenten  

CoPI & GMK verslagen uit 
LCMS 

CoPI Valkenburg aan de Geul verslag uit LCMS van 15 juli t/m 16 
juli 
CoPI Meerssen verslag uit LCMS van 15 juli t/m 18 juli 
CoPI MECC verslag ui LCMS op 16 juli 
Gemeentelijke Meldkamer verslag uit LCMS van 13 juli tot aan 20 
juli 

ROT Verslagen van 13 juli t/m 
19 juli 2021 

 

RBT verslagen van 14 juli t/m 17 
juli 2021 

 

RBT 24 - Code Oranje_ 
Verwacht hoogwater log.pdf  

 

Evaluaties & enquêtes Resultaten van het onderzoek onder de Limburgse bewoners over 
de hoogwaterramp -oktober 2021 
Evaluatie rapport hoogwaterramp crisiscommunicatie -oktober 
2021 
Evaluatie rapport hoogwaterramp bevolkingszorg -13 oktober 
2021 
Enquête onder liaisons van de veiligheidsregio -23 augustus 2021 
Enquête onder alle onderdelen van de veiligheidsregio -23 
augustus 2021 

Task Force Fact Finding rapport 
Hoogwater 

Task Force Fact Finding rapport Hoogwater -20 september 2021 

Tijdlijnen vanuit VRZL  Definitieve Tijdlijn Hoogwater  
Communicatie Tijdlijn Hoogwater 

Crisisplannen Limburg 2020-2023 Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Zuid-Limburg- 
Oktober 2020 
Rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas Limburg 2020-2023 -
Oktober 2020 

Waterbeheerplan Waterschap-
Limburg 2016-2021 
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Bijlage 3 Respondenten  
 
Bijgaand een overzicht van de functies die in het kader van de leerevaluatie geïnterviewd zijn.  
De namen zijn bekend bij de VRZL. 
 

Rol 

Adviseur Bevolkingszorg RBT 

Adviseur Communicatie CoPI Valkenburg aan de Geul 

Adviseur Communicatie RBT 

Adviseur Communicatie ROT 1 

Adviseur Communicatie ROT 2 

Algemeen Commandant Bevolkingszorg ROT 1 

Algemeen Commandant Bevolkingszorg ROT 2 

Burgemeester Eijsden-Margraten 

Burgemeester Gulpen-Wittem 

Burgemeester Heerlen 

Burgemeester Kerkrade 

Burgemeester Landgraaf 

Burgemeester Maastricht 

Burgemeester Meerssen 

Burgemeester Valkenburg aan de Geul a/d Geul 

Burgemeester Voerendaal 

Communicatie Adviseur CoPI Meerssen 

Dijkgraaf Waterschap RBT 

Informatiemanager CoPI Meerssen 1 

Informatiemanager CoPI Meerssen 2 

Informatiemanager CoPI Meerssen 3 

Informatiemanager CoPI Valkenburg aan de Geul 1 

Informatiemanager CoPI Valkenburg aan de Geul 2 

Informatiemanager CoPI Valkenburg aan de Geul 3 

Informatiemanager ROT 

Leider CoPI MECC 1 

Leider CoPI Meerssen 1 

Leider CoPI Meerssen 2 

Leider CoPI Meerssen 3 

Leider CoPI Meerssen 4 

Leider CoPI Meerssen 5 

Leider CoPI Valkenburg aan de Geul 1 

Leider CoPI Valkenburg aan de Geul 2 

Officier van Dienst Bevolkingszorg CoPI Meerssen 1 

Officier van Dienst Bevolkingszorg CoPI Meerssen 2 

Officier van Dienst Bevolkingszorg CoPI Valkenburg aan de Geul 

Officier van Dienst Brandweer CoPI Valkenburg aan de Geul 

Officier van Dienst Geneeskundig CoPI Valkenburg aan de Geul 
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Officier van Dienst Politie CoPI Valkenburg aan de Geul 

Operationeel Leider ROT 1 

Operationeel Leider ROT 2 

Sevagram Crisis Coördinator CoPI Valkenburg aan de Geul 

Taakcommandant Brandweer CoPI Meerssen  

Vertegenwoordiger Defensie RBT 

Vertegenwoordiger Managementteam Meerssen CoPI Meerssen  

Vertegenwoordiger Rijkwaterstaat RBT  

Vertegenwoordiger Waterschap Limburg ROT 1 

Vertegenwoordiger Waterschap Limburg ROT 2 

Voorzitter RBT 
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Bijlage 4 Deelnemers leertafels 
 

RBT 

Burgemeester Eijsden-Margraten 

Burgemeester Gulpen-Wittem 

Burgemeester Heerlen 

Burgemeester Meerssen 

Burgemeester Simpelveld 

Burgemeester Stein 

Burgemeester Valkenburg aan de Geul 

Communicatie RBT 

Dijkgraaf 

DPG / Adviseur geneeskundig 

Gemeentesecretaris Stein 

Liaison Defensie 

Liaison Provincie 

Operationeel Leider ROT 

CoPI Valkenburg aan de Geul 

Informatiemanager CoPI 

Leider CoPI 1 

Leider CoPI 2 

Liaison Enexis 

Liaison Reddingsbrigade 1 

Liaison Reddingsbrigade 2 

Liaison Sevagram 

Officier van Dienst Bevolkingszorg 

Officier van Dienst Brandweer 1 

Officier van Dienst Brandweer 2 

Officier van Dienst Geneeskundig 

Officier van Dienst Politie 1 

Officier van Dienst Politie 2 

Operationeel Leider ROT 

CoPI Meerssen 

Communicatie adviseur CoPI 

Gemeentesecretaris Meerssen 

Informatiemanager CoPI 1 

Informatiemanager CoPI 2 

Informatiemanager CoPI 3 

Leider CoPI 1 

Leider CoPI 2 

Leider CoPI 3 

Leider CoPI 4 

Liaison Reddingsbrigade 1 

Liaison Reddingsbrigade 2 

Liaison Rijkswaterstaat 

Officier van Dienst Bevolkingszorg 
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Officier van Dienst Geneeskundig 

Operationeel Leider ROT 

ROT 

Algemeen Commandant Brandweer 

Algemeen Commandant Geneeskundig 

Algemeen Commandant Politie 

Communicatie adviseur ROT 

Informatiemanager ROT 

Liaison Defensie 

Liaison Gasunie 

Liaison Waterschap 

Operationeel Leider ROT 1 

Operationeel Leider ROT 2 

Rijkswaterstaat 

WML 

Communicatie 

Communicatie adviseur CoPI 

Communicatie adviseur ROT 

Hoofd Crisiscommunicatie 1 

Hoofd Crisiscommunicatie 2 

Omgevingsanalist  

Omgevingsanalist/persvoorlichter 

Persvoorlichter 1 

Persvoorlichter 2 

Social media en website 
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Disclaimer leerevaluatie 

Deze leerevaluatie is gebaseerd op informatie die ter beschikking is gesteld, en verkregen, tijdens de 

periode waarin de evaluatie is uitgevoerd. Nieuwe of aanvullende informatie kan van invloed zijn op de 

inhoud en de geformuleerde conclusies en aanbevelingen. Het COT beschikt alleen over informatie waar 

het rechtswege toegang tot heeft. Rapporten worden in beginsel in opdracht van de opdrachtgever gemaakt 

en niet gepubliceerd. Eén kopie wordt bewaard voor juridische, IT- en wetgeving- en toezichtdoeleinden. 

Over het COT 

Het COT is een gespecialiseerd bureau op het gebied van veiligheids- en crisismanagement. Ons 

werkterrein strekt zich uit van vraagstukken over de vormgeving van veiligheidsbeleid tot de voorbereiding 

op crisissituaties. Met onze kennis en kunde helpen we opdrachtgevers in complexe situaties waarbij grote 

risico's worden gelopen, strategische belangen op het spel staan en vaak vele stakeholders zijn betrokken. 

Advies, onderzoek, en training en oefening vormen de basis van onze dienstverlening. Het COT is een 

volledige dochteronderneming van Aon Nederland. 
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Disclaimer leerevaluatie 

 
Deze leerevaluatie is gebaseerd op informatie die ter beschikking is gesteld, en verkregen, tijdens de 

periode waarin de evaluatie is uitgevoerd. Nieuwe of aanvullende informatie kan van invloed zijn op de 

inhoud en de geformuleerde conclusies en aanbevelingen. Het COT beschikt alleen over informatie waar 

het rechtswege toegang tot heeft. Rapporten worden in beginsel in opdracht van de opdrachtgever gemaakt 

en niet gepubliceerd. Eén kopie wordt bewaard voor juridische, IT- en wetgeving- en toezichtdoeleinden. 
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