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Dit is een draaiboek hoogwater in het winterbed van de IJssel. Het betreft het gebied van de uiterwaarden. Dit 
draaiboek is geen rampenplan of rampbestrijdingsplan maar meer een uitvoeringsplan voor ambtenaren en 
bestuurders van de gemeenten Brummen en Voorst en geeft informatie over verwachtingen tussen gemeente en 
bewoners in geval het rivierwater stijgt en de uiterwaarden onderlopen. In dit plan is ook de Bolwerksweide 
(gemeente Deventer) meegenomen. 
 
Foto voorkant: Voorsterklei zuid met oude en nieuwe dijk in beeld. Opnamedatum 27-5-2015. Bron: Beeldarchief 
Rijkswaterstaat. 
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Hoofdstuk 1. Inleiding 
 
Bij Nederland hoort water. Zij zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Het is een leuke en unieke 
combinatie, maar het kan zeer zeker ook tot problemen leiden. In 1993 en 1995 stond het water in de 
Nederlandse rivieren heel hoog en was de dreiging van een overstroming groot, wat leidde tot een 
evacuatie van een kwart miljoen mensen. Toen heeft het kabinet besloten dat er maatregelen 
getroffen moesten worden om de rivieren meer ruimte te geven. 
 
De dijkverleggingen op de Voorsterklei en in Cortenoever zijn twee van de maatregelen uit het 
programma Ruimte voor de Rivier. De dijkverleggingen zijn noodzakelijk om bij hoge waterstanden 
meer rivierwater op een veilige manier te kunnen afvoeren. De gebieden in de Voorsterklei en in 
Cortenoever zijn door het verleggen van de Bandijk buitendijks geworden en worden niet meer door 
een primaire waterkering beschermd. Door verlegging van de dijken is de kans op overstroming van 
deze gebieden toegenomen. 
  
Dit draaiboek is geschreven voor de gebieden die vóór de dijkverleggingen in Brummen en Voorst al 
buitendijks waren en voor de gebieden die door de dijkverlegging buitendijks zijn komen te liggen. 
Daarnaast is het draaiboek, in het kader van intergemeentelijke afspraken tussen de gemeenten 
Voorst en Deventer, ook van toepassing op de Bolwerksweide (gemeente Deventer). 
In het draaiboek staat beschreven wat de bewoners en gebruikers van deze gebieden van de 
gemeenten en van verschillende andere instanties mogen verwachten. 
 
In dit draaiboek komen drie onderdelen aan bod wat betreft taken en verantwoordelijkheden: 

1) beheer en onderhoud van de infrastructuur, die de bewoners beschermt tegen hoogwater en 
essentieel is voor een veilig verlaten van het gebied 

2) het handelen bij hoogwater / het dringende advies tot wel of niet verlaten van het gebied, en 
3) de afbouwfase inclusief psychosociale nazorg. 

 
1.1. Probleem beschrijving 
Ten aanzien van de bescherming van de bewoners langs de IJssel moeten 2 situaties van elkaar 
worden onderscheiden: (1) de bescherming van de bewoners die binnendijks wonen, achter de dijk 
(de zogenaamde primaire waterkering), en (2) de bescherming van bewoners die buitendijks wonen.  
 
Situatie 1: binnendijks  
De kans dat het water in de IJssel zo hoog stijgt dat de dijken het water niet langer kunnen keren is 
zeer klein. De dijken zijn dusdanig hoog en sterk dat de kans op een overstroming zeer klein is en zich 
alleen in extreme omstandigheden voordoet. Dit Draaiboek is niet gericht op deze situatie. Voor een 
(dreigende) overstroming van binnendijks gebied heeft de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 
het Coördinatieplan Dijkring 52 (inclusief bijbehorend evacuatieplan) opgesteld. 
 
Situatie 2: buitendijks  
De bewoners die buitendijks wonen, wonen in het winterbed van de rivier. Als het water zeer hoog 
stijgt, zullen de uiterwaarden meestromen. De bewoners die buitendijks wonen moeten deze gebieden 
dan hebben verlaten. Dit draaiboek is gericht op deze situatie.   
 
Het probleem voor de buitendijkse gebieden in Brummen en Voorst is dat zij bij een waterstand die 
gemiddeld eens per 25 jaar kan voorkomen (voor waterstanden: zie kader 2 in §4.2) niet meer te 
bereiken zijn. De toegankelijkheid wordt beperkt door het hoge water. De waterstand waarbij deze 
situatie ontstaat kan vroegtijdig worden voorzien zodat iedereen tijdig het gebied kan verlaten. Van 
een levensbedreigende situatie zal dus geen sprake zijn. Wel kunnen de eigendommen van bewoners 
schade oplopen door het hoge water en kan er sprake zijn van wateroverlast in de woning.  
 
Om het toegankelijkheidprobleem op te lossen is (preventieve) evacuatie aan te raden. Door middel 
van vroegtijdige evacuatie wordt het gebied niet meer bewoond en gebruikt als het water komt en 
kunnen er geen slachtoffers vallen. Bewoners  en gebruikers kunnen hun (waardevolle) spullen naar 
een veilige/droge plaats brengen, zodat deze geen schade zullen ondervinden. Nogmaals: er ontstaan 
geen levensbedreigende situaties als gevolg van hoogwater. Het water komt in enkele huizen tot 
maximaal 1 meter op de vloer. Preventieve evacuatie is een nadrukkelijk advies. Mochten de 
bewoners dit advies niet willen opvolgen dan is men zelf verantwoordelijk voor zijn/haar veiligheid. 



Draaiboek Hoogwater Brummen - Voorst 4 

Voertuigen kunnen achtergebleven bewoners immers niet meer bereiken. De duur van het hoogwater 
is vooraf niet exact te voorspellen. Zonder voorbereiding kunnen mensen voor langere tijd zonder 
voedsel en drinken komen te zitten. 
 

1.2 Doel van dit draaiboek 
Dit “Draaiboek Hoogwater” voor de buitendijks (in de uiterwaarden) gelegen gebieden in de 
gemeenten Brummen en Voorst” (hierna Draaiboek genoemd) beschrijft de activiteiten die 
gemeentelijke instanties uitvoeren bij hoogwater. Het draaiboek is vooral bedoeld om vooraf 
duidelijkheid te geven over wat bewoners en gebruikers in de uiterwaarden kunnen verwachten en op 
welke wijze de werkzaamheden van verschillende instanties op elkaar zijn afgestemd. Het Draaiboek 
is bedoeld voor diegenen bij de gemeentelijke instanties van Brummen en Voorst (ambtenaren en 
bestuurders) die bij hoogwater op de IJssel taken en verantwoordelijkheden hebben ten aanzien van 
de veiligheid van buitendijkse bewoners.  
Voor betrokken instanties is het draaiboeken het uitvoeringsplan voor de parate en niet parate 
diensten. 
 
Het Draaiboek is geen rampenplan of calamiteitenbestrijdingsplan en heeft als zodanig dan ook geen 
wettelijke status. 

 
1.3 Leeswijzer 
 Hoofdstuk twee beschrijft de situatie van de gebieden. De betekenis van buitendijks wonen wordt 

verwoord.  

 Hoofdstuk drie beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen in de 
buitendijkse gebieden. 

 In hoofdstuk vier wordt de analyse van het hoogwater beschreven en tevens wordt er aandacht 
besteed aan de fasering.  

 In hoofdstuk vijf zijn de risico’s opgenomen en wordt aandacht besteed aan evacuatie. 

 Hoofdstuk zes besteedt aandacht aan herstel en nazorg na het hoogwater. 

 In hoofdstuk zeven staan de risico- en crisiscommunicatie centraal. 

 Tot slot is in hoofdstuk acht de organisatorische borging en het onderhoud van het draaiboek 
beschreven. 

Er zijn bijlagen toegevoegd aan het draaiboek om de geschreven tekst te verduidelijken.
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Hoofdstuk 2. Gebiedsbeschrijving 

 
2.1 Gegevens van de gebieden 
Dit draaiboek heeft betrekking op de buitendijks gelegen gebieden in de gemeenten Brummen en 
Voorst (Cortenoever, Voorsterklei, Wilpseklei en het recreatiecentrum De Scherpenhof met de 
naastgelegen betonfabriek te Terwolde). In het kader van de intergemeentelijke afspraken tussen 
Voorst en Deventer is de Bolwerksweide (gemeente Deventer) ook onderdeel van dit draaiboek. 
Deze gebieden zijn buitendijks gelegen aan de IJssel tegen dijkring

1
 52 (Oost Veluwe) en hebben een 

door het Waterschap beheerde zomerkade welke een beperkte bescherming biedt tegen hoogwater. 
Op enkele plaatsen hebben eigenaren/gebruikers zelf een kade in beheer.  
Verspreide bebouwing, al dan niet op een terp in de uiterwaard, komt voor in de gemeenten Brummen 
en Voorst terwijl er verspreid over deze gemeenten op meerdere plaatsen dijkwoningen tegen de 
buitenzijde van de dijk zijn gelegen. 

 
2.2 Binnendijks en buitendijks 
Binnendijks  
In de regel kan men tijdens de wintermaanden en het vroege voorjaar hogere waterstanden dan 
gemiddeld verwachten in de rivieren in Nederland. De periode 1 oktober – 1 april is het zgn. 
hoogwaterseizoen. Het waterpeil op de rivieren kan dan hoog stijgen door de combinatie van de 
afvoer van veel regenwater in het stroomgebied van de rivieren en smeltwater uit de bergen in 
Frankrijk, België, Duitsland en Zwitserland. Door allerlei factoren (wind, stroomsnelheid en neerslag) 
kan het water in de rivieren hoog komen te staan. Gelukkig is Rijkswaterstaat bij hoogwater in 
opperste staat van paraatheid. 
Het binnendijkse gebied wordt beschermd door een (winter)dijk, de zogenaamde primaire waterkering. 
Het totale gebied dat door deze dijk wordt beschermd is dijkring 52.  
 
Buitendijks  
Het buitendijkse gebied is het winterbed van de rivier. Zodra water het winterbed (de uiterwaarden) in 
begint te stromen loopt niet het hele winterbed onder water. Er zijn delen die door kades (ook wel 
zomerdijken genoemd) worden beschermd. Bij relatief lage hoogwaters zullen delen van het winterbed 
zonder kades onder water lopen maar delen achter kades nog niet. Pas bij hogere hoogwaters gaat 
ook water over de kades stromen.  
Deze kades zijn lager dan de (winter)dijk (primaire waterkering) omdat deze kades in het winterbed 
van de rivier liggen die als geheel moet kunnen meestromen bij hoogwater. Het doel van de kades, 
zoals bij Cortenoever en Voorsterklei, is om de bewoonde gebieden in de uiterwaarden droog te 
houden bij lagere hoogwaters waarbij de rivier nog niet het hele winterbed nodig heeft om het water te 
kunnen afvoeren. 
 
De in § 2.1 aangegeven gebieden liggen buitendijks. Dit betekent dat deze onbeschermd zijn tegen 
opkomend rivierwater dat hoger stijgt dan de hoogte van eventuele zomerkades.  
Voor het buitendijkse gebied geldt geen wettelijk beschermingsniveau. De bewoners en gebruikers 
zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en de veiligheid van hun dieren/vee. 

  

                                                      
1
 Een dijkring is een gebied dat omsloten is door een stelsel van waterkeringen of hoge gronden, en dat zo is 

beveiligd tegen overstromingen.  

 



Draaiboek Hoogwater Brummen - Voorst 6 

Hoofdstuk 3. Betrokken partijen 
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke veiligheidspartners een rol hebben ten tijde van hoogwater in 
de IJssel. Hierbij komen de taken en verantwoordelijkheden bij het beheer en onderhoud van de 
infrastructuur in dit gebied naar voren. Daarnaast is er ook aandacht voor de manier van handelen 
tijdens hoogwater. 
Betrokken organisaties bij de overstroming van de uiterwaarden waar dit Draaiboek zich op richt zijn: 

 Rijkswaterstaat inclusief Water Management Centrum Nederland; 

 Waterschap Vallei en Veluwe; 

 Gemeenten; 

 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland; 

 Bewoners / gebruikers. 
 
Daarnaast spelen niet-gouvernementele (belangen)organisaties (zoals LTO), hulpdiensten, (lokale) 
media en plaatselijke bevolking een rol. Deze worden door bovengenoemde organisaties 
geïnformeerd of betrokken.  
Hieronder zijn de taken en verantwoordelijkheden van deze partijen uitgeschreven. 
 

3.1 Rijkswaterstaat inclusief Water Management Centrum Nederland (WMCN) 
De uiterwaarden maken onderdeel uit van het Nederlandse hoofdwatersysteem en vallen daarmee 
onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat (voor de IJssel: Dienst Oost-Nederland). Dit is een 
beheerste situatie zolang er geen sprake is van overschrijding van het wettelijke veiligheidsniveau, of 
zelfs falen, van de primaire waterkering.  
Rijkswaterstaat heeft een verantwoordelijkheid omtrent de monitoring van waterstanden en afvoeren 
op het hoofdwatersysteem; in deze context op de IJssel. 
 
De taken en verantwoordelijkheden van Rijkswaterstaat worden door verschillende diensten binnen 
Rijkswaterstaat, o.a. WMCN

2
, ingevuld en uitgevoerd. Rijkswaterstaat is hierin het primaire 

aanspreekpunt als beheerder van de IJssel.  
 
Taken en verantwoordelijkheden van Rijkswaterstaat inclusief WMCN in relatie tot hoogwater zijn 
onder meer: 

 Monitoren van de waterstanden en afvoer bij Lobith; 

 Monitoren van de waterstanden op de IJssel; 

 Beheer kunstwerken (sluizen, stuwen en regelwerken) in het riviersysteem; 

 Vertalen van weersverwachtingen en hydraulische omstandigheden (in Nederland en    
Duitsland) naar verwachte waterstanden en afvoeren op de Rijn en IJssel; 

 Periodiek informeren van betrokken organisaties over de verwachte waterstanden op de 
IJssel; 

 
Rijkswaterstaat heeft een algemene taak in de informatievoorziening bij hoogwater. De 
hoogwaterberichtgeving is vrij toegankelijk via internet en andere media. 
 

3.2 Waterschap Vallei en Veluwe 
Het waterschap is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de primaire waterkeringen langs de 
IJssel. Voorafgaand aan en tijdens het hoogwater monitort en bewaakt het waterschap de toestand 
van de dijken en treft het, indien de situatie dat vereist, maatregelen om de waterkerende functie te 
borgen. 
 
Het waterschap heeft geen taken ten aanzien van de communicatie met buitendijkse bewoners en een 
eventuele evacuatie. Die taken zijn in handen van de gemeenten en de veiligheidsregio. Het 
waterschap heeft wel een taak ten aanzien van het bewaken van de stabiliteit van zomerkades (naast 
het bewaken van de stabiliteit van de primaire waterkering). Omdat Rijkswaterstaat gaat over het 
winterbed (de uiterwaarden) van de rivieren verzorgt Rijkswaterstaat de informatievoorziening naar de 

                                                      
2
 Het WMCN  van Rijkswaterstaat is het centrum  voor kennis en informatie over de Nederlandse wateren. In het 

WMCN worden alle producten en diensten rond water gebundeld. Het WMCN verzorgt de dagelijkse 
berichtgeving over de Nederlandse wateren. 
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gemeenten over de verwachte stijging van de waterstand en een eventuele inundatie van buitendijkse 
gebieden.  
 

3.3 Gemeenten 
De burgemeester is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid. De 
uitvoering hiervan is in samenwerking met andere partners zoals de politie, brandweer, 
ambulancediensten, Rijkswaterstaat, waterschap maar ook de inwoners van de buitendijkse gebieden. 
Ten tijde van hoogwater heeft de burgemeester op basis van de Wet op de Veiligheidsregio’s het 
opperbevel bij het in goede banen leiden van de dreigende situatie. De burgemeester is politiek - 
bestuurlijk verantwoordelijk voor de bestrijding van de gevolgen van hoogwater en zorgt voor een 
goede beleidsmatige coördinatie van alle werkzaamheden of beleidsmatige afstemming tussen al 
degenen die bij hoogwater betrokken zijn. 
 
De gemeente heeft voor en tijdens het hoogwater een informerende, adviserende en coördinerende 
rol. Dit omdat men de bewoners niet kan verplichten hun woning of het terrein te verlaten, tenzij er 
levensbedreigende situaties ontstaan. Bij het niet opvolgen van het advies van de gemeente vervalt 
de verantwoordelijkheid van de gemeente. 
 
De gemeente sluit bij (verwachte) inundatie wegen in en naar de uiterwaarden af en attendeert de 
bewoners/gebruikers en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland over de beperkte 
bereikbaarheid van het gebied.  
 
Wanneer het water uit het gebied is maakt de gemeente haar wegen schoon en inspecteert en 
herstelt zij indien nodig de wegen en het straatmeubilair. Na genoemde werkzaamheden worden de 
wegen weer vrijgegeven. 
 

3.4 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) 
Als het hoogwater op de IJssel dusdanig hoog dreigt te stijgen dat een kritische waterstand (voor 
Cortenoever en Voorsterklei: de hoogte van de instroomopeningen van de zomerkades, zie plaatjes B 
in kader 1 in §4.1) kan worden bereikt waarbij buitendijkse, bewoonde gebieden gaan meestromen, 
heeft de burgemeester het opperbevel om de dreigende situatie in goede banen te leiden. De VNOG 
ondersteunt, adviseert en faciliteert de gemeente bij het managen van de ontstane situatie. 
Afhankelijk van de behoefte aan een multidisciplinaire coördinatie kan worden opgeschaald middels 
de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP). De VNOG kan, afhankelijk van 
de GRIP-fase, adviseurs op beleids- en operationeel gebied in stelling brengen. 
 
Als het gebied wordt afgesloten zorgt de VNOG er voor dat de hulpdiensten en de meldkamer op de 
hoogte zijn van de afsluitingen. 
 

3.5 Bewoners / Gebruikers 
De bewoners / gebruikers van de buitendijkse gebieden zijn zelf verantwoordelijk voor het treffen van 
maatregelen en maken hun eigen woning / bedrijf en of perceel schoon. 
Dit geldt ook voor de veerdiensten. 
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Hoofdstuk 4. Hoogwaterfases (op- en afschaling) 
 
4.1 Analyse hoogwater 
Inundatie van de uiterwaarden is een ‘normaal’ proces in het functioneren van de IJssel in 
‘buitengewone’ omstandigheden. ‘Normaal’ omdat de uiterwaarden onderdeel zijn van de rivier en een 
bijdrage leveren aan de veilige doorvoer van een grote aanvoer uit Duitsland (en zijdelingse toevoer) 
naar het IJsselmeer. ‘Buitengewoon’ omdat een hoogwatersituatie met overstroming van de 
zomerkades, waardoor de daarachter gelegen gebieden gaan meestromen, niet vaak (met een 
frequentie van eens in de 25 – 40 jaar) voorkomt. Het proces van het meestromen van de buitendijkse 
gebieden bij Cortenoever en Voorsterklei is geïllustreerd in kader 1. 
 

Kader 1. Hoe stromen de bekade uiterwaarden mee? 
 
Bij Cortenoever en Voorsterklei is een 
nieuwe dijk aangelegd, landwaarts van 
de oude dijk, en is de oude dijk op 
enkele plaatsen verlaagd zodat het 
gebied tussen de oude en de nieuwe 
dijk gaat meestromen bij hoogwater en 
daarmee feitelijk onderdeel is geworden 
van de uiterwaarden (het winterbed) van 
de rivier. De oude dijk is nu een 
zomerkade geworden. 
 
De figuren hiernaast en hieronder geven 
voor respectievelijk Cortenoever en 
Voorsterklei weer hoe het proces van 
meestromen van het gebied tussen de 
oude en de nieuwe dijk verloopt. Situatie 
A is laagwater, situatie B is hoogwater 
op de IJssel waarbij de uiterwaarden 
zonder kades al wel, maar de 
uiterwaarden tussen de oude en de 
nieuwe dijk nog niet meestromen.  
 

 
 
Als het water verder stijgt stroomt eerst 
water over de uitstroomopeningen van 
de verlaagde kades (aan de 
benedenstroomse kant) het gebied in 
(C). De instroomopeningen (aan de 
bovenstroomse kant) overstromen iets 
later (D), als de uiterwaarden vanaf de 
benedenstroomse kant zijn 
ondergelopen. Zo wordt bereikt dat de 
gebieden tussen de oude en de nieuwe 
dijk heel geleidelijk gaan meestromen 
en zo min mogelijk schade aan de 
opstallen in dit gebied wordt 
veroorzaakt.  
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De Waterkamer van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) bij Rijkswaterstaat zal in 
overleg met de Regionale Diensten van Rijkswaterstaat de waterberichtgeving verzorgen. 
Deze berichtgeving start 3 dagen voordat de waterstand bij Zutphen-Noord de hoogte van NAP +8,0 
m bereikt. Bij deze waterstand begint water over de laagste delen van de zomerkade te stromen (zie 
kader 1).  
 
Bewoners en gebruikers hebben 24 uur per dag toegang tot metingen en verwachtingen van de 
waterstand bij Zutphen-Noord op de website www.rijkswaterstaat.nl/water/waterdata-en-
waterberichtgeving. 

 

4.2 Opschaling 
De opschaling tot aan een eventuele evacuatie van buitendijkse, bewoonde gebieden waar dit 
Draaiboek zich op richt, verloopt in 3 fasen (zie kader 2 voor een toelichting op deze fasering).  
 

Kader 2. Wanneer schalen we op? 
 
Uiteindelijk gaat het er om dat we bijtijds de bewoners uit de buitendijkse gebieden evacueren. 
Daarvoor is het nodig dat het besluit om te evacueren voldoende vroegtijdig wordt genomen, maar 
niet te vroeg omdat de kans dat een evacuatie achteraf niet nodig blijkt dan onnodig groot is. Voor een 
goed proces van besluitvorming en daadwerkelijke evacuatie zijn 3 fasen nodig:  
1. een waarschuwing om mensen alert te maken en ambtenaren en bestuurders zich op de komende 

omstandigheden te laten voorbereiden,  
2. een voorbereiding van een eventuele evacuatie en  
3. de daadwerkelijke evacuatie. 
 
Voor elk van deze fasen is 1 dag genoeg. Het gaat immers om een relatief klein gebied met een 
beperkt aantal bewoners. Het Draaiboek wordt dus operationeel zodra verwacht wordt dat de 
buitendijkse gebieden over 3 dagen kunnen gaan meestromen.  
 
De zomerkades bij Cortenoever en Voorsterklei beginnen te overstromen bij een waterstand op de 
IJssel ter plaatse van de uitstroomopeningen in deze zomerkades van respectievelijk NAP +8,46 m en 
NAP +7,60 m. Dan beginnen de uitstroomopeningen van de verlaagde kades (aan de 
benedenstroomse kant) te overstromen (zie kader 1).  
 
Bovengenoemde waterstanden bij de uitstroomopeningen worden bereikt als de waterstand bij 
Zutphen-Noord NAP +8,0 m bereikt. Zutphen-Noord is het meest dichtbij gelegen meetstation van 
Rijkswaterstaat, waarvoor tevens waterstandsverwachtingen voor de komende dagen worden 
berekend. Een goed criterium voor opschaling is daarom de waterstand van NAP +8,0 m bij Zutphen-
Noord. Zodra de adviseurs van het Watermanagement Centrum Nederland (WMCN) met hun model 
berekenen dat deze waterstand bij Zutphen-Noord over 3 dagen kan optreden, wordt dit Draaiboek 
(met het ingaan van de fase waarschuwen) van kracht. Vervolgens wordt verder opgeschaald als 
deze waterstand over respectievelijk 2 dagen (voorbereiden) en 1 dag (uitvoeren evacuatie) wordt 
verwacht. In het laatste geval zal de onzekerheid in de verwachting zeer klein zijn. 
 
Onderbouwing keuze NAP +8,0 m bij Zutphen-Noord als criterium voor opschaling 
De waterstand op de IJssel heeft een verhanglijn waarbij de waterstand over het algemeen 10 cm 
daalt over een afstand van 10 km (een verhouding 1:10.000). De hierboven genoemde hoogtes van 
de zomerkades sluiten hier goed op aan: de kades liggen ongeveer 8600 meter van elkaar en de 
hoogtes van hun uitstroomopeningen verschillen 86 cm (ook een verhouding 1:10.000). Dit betekent 
dat het water op hetzelfde moment over beide uitstroomopeningen gaat stromen (zie figuren kader 1). 
Als we uitgaan van dit algemene verloop van de waterstand van 10 cm over een afstand van 10 km, 
betekent dit dat we met een meetpunt in de buurt van de zomerkades ook de waterstand bij deze 
zomerkades te pakken hebben. Dat blijkt het geval voor de waterstand NAP +8,0 m bij Zutphen-
Noord: Als de verhanglijn van de IJssel ter hoogte van de uitstroomopeningen van de zomerkades de 
waardes NAP +8,46 m (Cortenoever) en NAP +7,60 m (Voorsterklei) hebben, wordt bij Zutphen-Noord 
de waterstand NAP +8,0 m gemeten. 

 
 

http://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterdata-en-waterberichtgeving
http://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterdata-en-waterberichtgeving
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 Fase 1 Waarschuwingsfase  (GEEL)

Doel waarschuwingsfase  
Het doel van deze fase is zorgen dat in de gemeenten Voorst (inclusief Bolwerksweide Deventer) en 
Brummen zowel de bewoners en gebruikers van de buitendijkse gebieden als de verantwoordelijke 
instanties alert zijn dat de kans bestaat dat deze gebieden in de komende dagen moeten worden 
geëvacueerd. In deze fase wordt nog niet tot evacuatie besloten. Ook worden nog geen concrete 
maatregelen genomen om een evacuatie voor te bereiden.  
 
Start waarschuwingsfase  
Deze fase gaat in als het water in de IJssel bij Zutphen-Noord over 3 dagen de kritische waterstand 
van NAP +8,0 m kan bereiken. 
 
Acties 
Iedereen die woont of werkt in de buitendijkse gebieden van Voorst, Brummen en Deventer (voor 
zover dit Draaiboek zich daarop richt) heeft tijd nodig om zich voor te bereiden op hoogwater. 
Iedereen wordt geïnformeerd vanaf het moment dat een (kleine) kans bestaat dat over 3 dagen de 
waterstand het niveau bereikt waarbij het water over de zomerkades gaat stromen.  
 
De Ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid van de gemeenten Voorst en Brummen ontvangen een 
mail met telefonische bevestiging van het WMCN dat er een (kleine) kans is dat het water in 
uiterwaarden bij Zutphen-Noord over 3 dagen de kritische waterstand van NAP +8,0 m kan bereiken. 
Het WMCN informeert ook het waterschap Vallei en Veluwe.  
 
In de waarschuwingsfase komt in zowel de gemeente Voorst als de gemeente Brummen de 
kernbezetting van het GBT bij elkaar, bestaande uit de burgemeester, de gemeentesecretaris, de 
ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid, de communicatieadviseur en een verslaglegger. De 
burgemeester kan hier eventueel naar wens nog een waterdeskundige aan toevoegen.  
Het kernteam bespreekt de huidige informatie, kijkt naar de verwachtingen, verzorgt de communicatie 
en bereidt zich voor op eventuele acties die opgepakt en uitgezet moeten worden. Beide gemeenten 
informeren de inwoners en ondernemers in de buitendijkse gebieden van hun gemeenten, per mail of 
telefoon. De gemeente Voorst doet dit ook voor de Bolwerksweide conform afspraken tussen de 
gemeenten Voorst en Deventer. 
 
De gemeente informeert, na onderling overleg, de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.  
 
De burgemeester van Voorst informeert de burgemeester van Deventer over de situatie. 
 
Er wordt nog niet opgeschaald via de GRIP-procedure.  
 
In schema 1 zijn de relaties tussen de betrokken actoren in deze fase overzichtelijk weergegeven.   
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Schema fase 1: Acties 3 dagen voor meestromen Cortenoever en Voorsterklei.    
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  Fase 2 Voorbereidingsfase (ORANJE) 

Doel voorbereidingsfase  
Het doel van deze fase is zorgen dat bewoners zich kunnen voorbereiden op een eventuele 
evacuatie. In deze fase wordt nog niet tot evacuatie besloten. Er worden al wel concrete maatregelen 
genomen om een evacuatie voor te bereiden.  
 
Start voorbereidingsfase  
Deze fase gaat in als het water in de IJssel bij Zutphen-Noord over 2 dagen de kritische waterstand 
van NAP +8.0 m kan bereiken. 
 
Acties 
Het WMCN informeert de gemeente en het waterschap als zij een overstroming over 2 dagen 
denkbaar acht. De gemeente informeert de Veiligheidsregio.  
 
Beide gemeenten schalen op naar een GRIP 1. Al dan niet per gemeente komt er een CoPI 
(Commando Plaats Incident) dat zich kan voorbereiden op de werkzaamheden behorende bij een 
evacuatie.  
 
Beide gemeenten waarschuwen de bewoners en gebruikers in de buitendijkse gebieden dat over 24 
uur mogelijk een evacuatieadvies wordt afgegeven. Dit kan via de mail met ontvangstbevestiging. Een 
ieder die niet reageren op de mail worden binnen 1,5 uur na het verzenden van de mail telefonisch 
benaderd om de boodschap door te geven en te vragen hun mail nauwlettend in de gaten te houden. 
Als zij niet worden bereikt, worden de bewoners thuis bezocht. Na deze waarschuwing bereiden de 
bewoners/gebruikers zich voor op een eventuele evacuatie. 
 
De telefonisten van beide gemeente (Brummen: 0575-568 233; Voorst: 0571-279911) worden 
voorzien van de meest gestelde vragen en antwoorden om de bewoners zo goed mogelijk te woord te 
kunnen staan.  
 
De gemeente bakent de evacuatieroutes met palen af (zie bijlage 2). 
 
Een persvoorlichter van de VNOG verzorgt de communicatie met de buitenwereld en de 
beantwoording van eventuele persvragen. 
 
In schema 2 zijn de relaties tussen de betrokken actoren in deze fase overzichtelijk weergegeven.   
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Schema fase 2: Acties 2 dagen voor meestromen Cortenoever en Voorsterklei.    
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 Fase 3 Uitvoeringsfase  (ROOD)

Doel uitvoeringsfase  
Het doel van deze fase is het (binnen 1 dag) evacueren van de buitendijkse gebieden. 
 
Start uitvoeringsfase  
Deze fase gaat in als het water in de IJssel bij Zutphen-Noord over 1 dag waarschijnlijk de kritische 
waterstand van NAP +8,0 m zal bereiken. 
 
Acties 
Het WMCN informeert de AOV-ers van Brummen en Voorst, en het waterschap Vallei en Veluwe dat 
de zomerkades over 1 dag waarschijnlijk gaan overstromen. De gemeente informeert de 
Veiligheidsregio.  
 
De burgemeesters van Brummen en Voorst besluiten in onderling overleg (en na afstemming met de 
burgemeester van Deventer) een evacuatieadvies af te geven. Indien noodzakelijk maken de 
burgemeesters gebruik van hun bevoegdheden als het uitschrijven van een noodverordening of het 
uitspreken van een noodbevel.  
 
Het besluit om te evacueren wordt doorgegeven aan het CoPI. Vanaf dat moment hebben de 
bewoners de rest van de dag (tot het donker wordt

3
) de tijd om de uiterwaarden te verlaten. De 

Veiligheidsregio wordt gevraagd omliggende gemeenten (anders dan Brummen en Voorst) te 
informeren over dit besluit.  
 
Het evacuatieadvies van de burgemeester wordt gegeven op een moment dat het nog niet 100% 
zeker is of een overstroming van de zomerkades ook daadwerkelijk zal plaatsvinden. In de praktijk zal 
ook wel eens een evacuatieadvies worden afgegeven die niet wordt gevolgd door een overstroming 
van de zomerkades.  
 
 
Bewoners van de buitendijkse gebieden wordt gevraagd door te geven aan hun gemeente of zij gaan 
evacueren en zo ja waar zij naar toe gaan. Als er hulp nodig is voor het zoeken van onderdak moet dit 
door de gemeente geregeld worden. Ook als bewoners besluiten thuis te blijven, moeten zij dit melden 
bij de gemeente.  
 
De gemeente sluit bij (verwachte) inundatie wegen in en naar de uiterwaarden af en attendeert de 
bewoners/gebruikers en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland over de beperkte 
bereikbaarheid van het gebied.  
 
Als het gebied wordt afgesloten zorgt de VNOG er voor dat de hulpdiensten en de meldkamer op de 
hoogte zijn van de afsluitingen. Een persvoorlichter van de VNOG verzorgt de communicatie met de 
buitenwereld en de beantwoording van eventuele persvragen. 
 
In schema 3 zijn de relaties tussen de betrokken actoren in deze fase overzichtelijk weergegeven.   

                                                      
3
 Om veiligheidsredenen is het uitgangspunt dat in principe niet in het donker wordt geëvacueerd. Bij het advies 

om te evacueren wordt daar rekening mee gehouden. 
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Schema fase 3: Acties 1 dag voor meestromen Cortenoever en Voorsterklei.    
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4.3 Afschaling 
De afschaling verloopt in 2 fasen: een afbouwfase gedurende enkele dagen na het zakken van het 
water en een nazorgfase gedurende langere tijd als de situatie in de bewoonde, buitendijkse gebieden 
weer is genormaliseerd. 

 
 Fase 4 Afbouwfase 
Doel afbouwfase  
Het doel van deze fase is het faciliteren van de terugkeer van de bewoners naar hun huizen. 
 
Start afbouwfase  
Deze fase gaat in als het water niet langer over de zomerkades stroomt en het WMCN meldt dat het 
water de komende dagen/weken niet opnieuw zo hoog zal stijgen dat het water weer over de kades 
gaat stromen. 
 
Acties 
Afschaling betekent niet dat de bewoners meteen kunnen terugkeren naar hun huizen. Het gebied 
moet eerst weer worden drooggemaakt. Het duurt ongeveer 5 dagen voordat het waterschap het 
gebied heeft leeggepompt en terugkeer mogelijk is. Het duurt ongeveer 12 dagen voordat de grond 
dusdanig is ontwaterd dat deze weer geschikt is voor agrarisch gebruik. 
 
Wanneer het water uit het gebied is maakt de gemeente haar wegen schoon en inspecteert en 
herstelt zij indien nodig de wegen en het straatmeubilair. 
  
De burgemeesters van Brummen en Voorst besluiten in onderling overleg (en na afstemming met de 
burgemeester van Deventer) wanneer de uiterwaarden weer veilig zijn voor de terugkeer van de 
bewoners. Zij doen dit op basis van de informatie van het WMCN (verwachting waterstanden IJssel) 
en het waterschap Vallei en Veluwe (inspectie stabiliteit zomerkades en situatie (status droogmaking) 
binnen de kades). 
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 Fase 5 Nazorgfase 
Doel nazorgfase  
Het doel van deze fase is het verlenen van nazorg aan bewoners, het evalueren van het 
evacuatieproces en het (eventueel) uitvoeren van herstelwerkzaamheden. 
 
Start nazorgfase  
Deze fase gaat in zodra de bewoners weer naar hun huizen zijn teruggekeerd. 
 
Acties 
In de nazorgfase treedt de gemeente in contact met de bewoners om te informeren hoe het proces 
door hen ervaren is, wat er goed ging en wat de volgende keer verbeterd kan worden.  
 
Het evacuatieproces wordt intern geëvalueerd en met betrokken externe partners. Verbeterpunten 
worden doorgevoerd en het draaiboek wordt waar nodig aangescherpt.  
 
De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de genomen besluiten en het evacuatieproces.  
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Hoofdstuk 5. Risico’s en evacuatie 
 
5.1 Zelfredzaamheid bewoners / gebruikers 
De bewoners / gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting van hun woningen. Wel is het 
raadzaam om bij het inrichten ervoor te zorgen dat waardevolle spullen snel en gemakkelijk uit huis te 
verplaatsen zijn of op een hogere plaats op te bergen zijn. Ook brandstoffen (olie, benzine), 
chemicaliën en gasflessen moeten op een hogere verdieping worden geplaatst en worden 
opgeborgen zodat ze niet weg kunnen drijven mocht het water ze toch kunnen bereiken. Daarnaast is 
het raadzaam dat de bewoners een lijst beschikbaar hebben met spullen die zij bij een evacuatie mee 
willen nemen. 
 
Als bewoners / gebruikers voor langere tijd hun woning verlaten, bijvoorbeeld voor vakantie, moeten 
zij zelf maatregelen treffen met het oog op een eventuele overstroming tijdens hun afwezigheid. Die 
maatregelen kunnen het uit voorzorg hoogwatervrij plaatsen van waardevolle spullen zijn of het 
maken van afspraken met andere bewoners voor het in veiligheid brengen van hun spullen in tijden 
van (extreem) hoogwater. In ieder geval ligt de verantwoordelijkheid voor voorzorgsmaatregelen voor 
de eigendommen bij de bewoners zelf.  
Een ander advies is dat alle bewoners / gebruikers zorg dragen dat zij en hun gasten altijd voor drie 
dagen (72 uur) water en voedsel, een radio en zaklamp op baterijen, beschikbaar hebben. 
De bewoners / gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor hun evacuatie en voor die van hun gasten. 
De gemeente gaat er vanuit dat iedereen zelfredzaam is en de noodzakelijke maatregelen in en om 
de eigen woning zelf kan treffen. Mochten bewoners / gebruikers echter hulp nodig hebben, dan 
moeten zij dit tijdig melden aan de gemeente. Zodoende kan de gemeente in overleg met de 
hulpverleners hulp aanbieden. Hierop kunnen hulpverleners de meest hulpbehoevende personen als 
eerste helpen bij de evacuatie. 
 

5.2 Evacuatie 
De bewoners / gebruikers moeten zelf de evacuatie van zichzelf en hun vee / huisdieren organiseren. 
Hierbij worden de bewoners bijgestaan door de politie en, indien nodig, andere 
hulpverleningsinstanties. Bij een eventueel vertrek moeten zij: 

- gas- en waterkraan dichtdraaien; 
- (kostbare) spullen meenemen of op hogere plaatsen in huis leggen; 
- eventuele huisdieren mee vervoeren naar een veilige plek, 
- hun auto op een veilige locatie parkeren; 
- hun bezoek/gasten instrueren; 
- hulp bieden aan buren en andere bewoners als ze hierom vragen; 
- mogelijk aanvullende informatie inwinnen bij het crisisteam. 

 
Bij besluit om te blijven moeten zij familieleden, buren en/of de gemeente inlichten. 
 
De bewoners / gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het elders vinden van onderdak voor zichzelf 
en hun vee/huisdieren. Indien zij niet in staat zijn om elders onderdak te hebben of te vinden zal de 
gemeente opvang regelen. 
Als de bewoners / gebruikers niet in staat zijn om zelf transport te regelen om het gebied te verlaten 
dan zal de gemeente transport regelen. 
 

5.3 Bereikbaarheids- /  Evacuatieroutes 
Langs de wegen in het buitendijkse gebied worden door de gemeente palen geslagen. Deze palen 
zullen, als je vanuit het dorp komt, aan de rechterkant van de weg worden geplaatst. Zie bijlage 2. 
 

5.4 Achterblijvers 

Het advies om te evacueren zal dringend zijn maar niet verplicht. Bewoners die achterblijven, moeten 
zich bewust zijn van de consequenties. Bij nood (gezondheidsklachten, brand, etc.) kunnen 
hulpdiensten hen minder snel bereiken. Men neemt bewust het risico om te blijven en dient hier dan 
ook rekening mee te houden in geval van een calamiteit. Ten aanzien van calamiteiten in zijn 
algemeenheid hanteert de rijksoverheid het standpunt dat bewoners zich de eerste 72 uur zelf moeten 
kunnen redden. Dat geldt voor voedsel, water, maar ook voor zaklamp en radio (op batterijen), dekens 
e.d. Dat geldt ook voor een inundatie van bewoonde, buitendijkse gebieden.  
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Hoofdstuk 6. Herstel en nazorg 
 
Schadevergoeding 
Ten aanzien van een eventuele vergoeding van schade of gemaakte onkosten geldt een onderscheid 
in (1) bewoners die ook voor de dijkverlegging bij Cortenoever en Voorsterklei al buitendijks woonden 
en (2) bewoners die door de dijkverlegging buitendijks zijn komen te wonen.  
 
Voor de eerste categorie bewoners geldt dat de Rijksoverheid hun geleden schade of gemaakte 
onkosten niet vergoedt. Omdat het meestromen van uiterwaarden niet wordt benoemd als ramp, 
hebben de gedupeerden van het ondergelopen gebied geen recht op financiële schadeloosstelling of 
tegemoetkoming in de kosten. Algemeen geldt dat: 

 het meestromen van uiterwaarden geen ramp is in de zin van de Wet veiligheidsregio’s, 

 er geen aanspraak gedaan kan worden op het nationaal rampenfonds of iets dergelijks, 

 er geen bedrijfsschaderegeling is met het rijk, 

 er geen schadevergoeding is van het rijk voor infrastructuur, 

 er geen kostenvergoeding van het rijk voor de rampbestrijders is. 
 
Voor de tweede categorie bewoners (bewoners in de nieuwe buitendijkse gebieden in Cortenoever en 
Voorsterklei) is de “Regeling inundatieschade (overstromingsschade)” van toepassing. Voorwaarde 
hierbij is dat reeds voor de vaststelling van de PKB Ruimte voor de Rivier op 22 december 2005 
sprake was van bewoning.  
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Hoofdstuk 7. Communicatie 
 
7.1 Risicocommunicatie 
Risicocommunicatie is de communicatie over risico’s waaraan mensen blootstaan bij een incident of 
ramp, voordat een ramp of incident zich daadwerkelijk voordoet. 
 
Het doel van effectieve risicocommunicatie is dat er informatie verstrekt wordt over de risico’s van 
hoogwater en dat hiermee bewustwording gecreëerd wordt. Daarnaast moeten bewoners / gebruikers 
door risicocommunicatie handelingsperspectieven aangeboden krijgen, zodat zij weten wat zij moeten 
doen ten tijde van hoogwater. Risicocommunicatie moet er dus opgericht zijn om de bewoners / 
gebruikers zo goed mogelijk te informeren over het hoogwater en de gevolgen daarvan. 
 
Door goede risicocommunicatie wordt de zelfredzaamheid van de bewoners / gebruikers vergroot en 
maakt de informatievoorziening de bewoners / gebruikers waakzaam op hoogwater en de gevolgen 
ervan. 
 
Zelfredzaamheid van de bewoners / gebruikers is zeer belangrijk. De gemeenten Brummen en Voorst 
sluiten aan bij het besluit dat de Nederlandse regering in 2008 heeft genomen ten aanzien van 
zelfredzaamheid. In het besluit staat dat iedere Nederlander in een noodsituatie gedurende drie dagen 
(72 uur) zelf moet kunnen voorzien in de primaire levensbehoeften als voldoende water en voedsel. 
 
In de informatiefolder die alle bewoners / gebruikers ontvangen, staat precies beschreven wat de 
bewoners voor deze periode in huis moeten hebben om zelfredzaam te zijn tijdens hoogwater. Tevens 
is in de folder beschreven waar bewoners aan moeten denken als zij het advies krijgen om te 
evacueren en wat zij dan moeten doen om hun huis/bedrijf zo veilig mogelijk achter te laten. Hierdoor 
zijn zij goed geïnformeerd over de mogelijke risico’s van hoogwater, wat zij hier tegen kunnen doen en 
wat er van hen verwacht wordt. 
 

7.2 Crisiscommunicatie 
Crisiscommunicatie is de communicatie vanaf het moment van opschaling tijdens hoogwater tot en 
met de nafase en voorziet voor een ieder in de (maatschappelijke) informatiebehoefte. 
Crisiscommunicatie is een in de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) vastgestelde taak van de burgemeester. 
De burgemeester verschaft informatie aan de bewoners / gebruikers over het hoogwater, de 
verwachtingen en de mogelijke gevolgen, alsmede over de daarbij te volgen tijdslijn. 
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Hoofdstuk 8. Organisatorische Borging 
 
Het Draaiboek Hoogwater is vastgesteld door de colleges van de gemeenten Brummen en Voorst en 
wordt ter kennisgeving aangeboden aan de gemeenteraden.  
De burgemeesters van Brummen en Voorst voeren de bestuurlijke coördinatie en worden daarin 
ondersteund en geadviseerd door de ambtenaren openbare orde en veiligheid. 
 
Wanneer het draaiboek tot uitvoering komt, liggen de coördinatie en de ambtelijke 
verantwoordelijkheid bij de adviseurs openbare orde en veiligheid van de gemeente. 
 

8.1 Onderhoud van het draaiboek 
Als er mogelijkheden zijn om een gezamenlijke rampenoefening uit te voeren, wordt het draaiboek 
toegepast. De resultaten van een dergelijke oefening en de leermomenten hiervan zullen dan 
geëvalueerd moeten worden. 
 
Daarnaast zullen de adviseurs openbare orde en veiligheid van de gemeenten Brummen en Voorst 
jaarlijks kijken of en waar het draaiboek moet worden aangepast. Dit alles gebeurt in samenspraak 
met de hulpverleningsdiensten. 
 
De bewoners / gebruikers worden op de hoogte gehouden van eventuele aanpassingen in het 
Draaiboek. 
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Bijlage 1a: kaart Brummense uiterwaarden 
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Bijlage 1b: kaart Cortenoever 
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Bijlage 1c: kaart Voorsterklei 
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Bijlage 1d: kaart Wilpseklei 
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Bijlage 1e: kaart Worp en Ossenwaard 
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Bijlage 2a: evacuatie / palenroutes Cortenoever 
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Bijlage 2b: evacuatie / palenroutes Voorsterklei 



Draaiboek Hoogwater Brummen - Voorst 29 

Bijlage 2c: evacuatie / palenroutes Wilpsedijk 
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Bijlage 3: Welke gebieden / panden echt 
 
Dit draaiboek heeft betrekking op de buitendijks gelegen gebieden in de gemeenten Brummen en Voorst 
voor de situatie na uitvoering van de maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier (dijkverlegging 
in Cortenoever en dijkverlegging in Voorsterklei). 
 
Onderscheid wordt gemaakt tussen:  
a. door zomerkade beschermde gebieden te weten : 

 Cortenoever, gemeente Brummen (na uitvoering dijkverlegging), 

 Voorsterklei, gemeente Brummen en gemeente  Voorst (na uitvoering dijkverlegging), 

 Wilpsekleipolder, gemeente Voorst, 

 Bolwerksweide, gemeente Deventer, 

 Recreatiecentrum De Scherpenhof, gemeente Voorst 
 

b. verspreid liggende woningen en bedrijven in de uiterwaard zoals deze voorkomen in: 

 Brummense uiterwaard (Gelderse toren, Wijgman en Spaensweerd), 

 Uiterwaard Cortenoever (Weg naar Ganzenei), 

 Rammelwaard (Geldershoofd), 

 De Worp (Bolwerksweg), 

 Dorperwaarden (Betonfabriek), 

 Marlerwaarden (agrarisch bedrijf), 

 Werverkolk (agrarisch bedrijf), 

 Het Oever en ‘t Kromholt 
 
c. in of tegen het buitentalud van de bandijk staan woningen in: 

 Brummen (Piepenbeltweg), 

 Voorst (Wilpsedijk), 

 Terwolde (Diekhuus, Blokhuus) 
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Bijlage 4: Belangrijke adressen en telefoonnummers i.v.m. hoogwater 
 
 

 
Doel 

 
Organisatie 

 
Naam/Adres 

 
Telefoonnummer/ fax/ 
e-mail/website 

Te waarschuwen door WMCN Gemeente Voorst Luuk Lucas 06-25456410 / 0571-279324 

Gemeente Brummen Anja Wasseveld 
Ingrid Grouwstra 

0575-568271/06-46132330 
0575-568299/06-28211877 

Te waarschuwen door WMCN Waterschap Vallei en Veluwe De heer Wassink 055-5272200 

Te waarschuwen door AOV-er 
Voorst of Brummen  

Veiligheidsregio VNOG Marn van Bloois  06-81414031 

Te waarschuwen door 
gemeente Voorst 

Bewoners 
 

Separate lijst X 

Te waarschuwen door 
gemeente Brummen 

Bewoners 
 

Separate lijst 
 

X 

Evacueren Wild Gemeente Brummen WBE  De heer Bremer 06-20003278 

Gemeente Voorst 
jachtopziener 

De heer Aalpoel 
De heer Koudijs 

0571-261337/06-20656697 
0571-261214 

Evacueren vee Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, 
vestiging Oost 

Verzetslaan 30 
7411 HX Deventer 
Postbus 363 
7400 AJ Deventer 

0570 - 66 99 99 
Fax: 0570- 66 77 07 
 
https://mijn.rvo.nl  

Schadeformulier aanvragen Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, 
vestiging Oost 

Verzetslaan 30 
7411 HX Deventer 
Postbus 363 
7400 AJ Deventer 

0570 - 66 99 99 
Fax: 0570- 66 77 07 
 
https://mijn.rvo.nl  

LTO Noord 
agrarische 
ondernemersorganisatie 

Afdeling Zuid Oost Veluwe 
Zwartewaterallee 14  
8031 DX Zwolle 
 

 088 888 66 66 

 
https://www.ltonoord.nl  

e-mail: info@ltonoord.nl 
Aanvraag reddingsvletten Crisiscentrum 

Reddingsbrigade Nederland 
Dokweg 149 
1976 CA IJmuiden 

Kantooruren: 
0255-545858  
NN: 25225 
Fax: 0255-512584 
Na kantooruren: 
06-53677755 

Zandzakken Kemex A vd Velde 0546-544544 
fax: 0546-544555 
vandervelde@kemex.nl 

Waterstanden Water Management Centrum 
Nederland (WMCN) 

Zuiderwagenplein 2 
Postbus 17 
8200 AA Lelystad 

0320-229898 
e-mail: wmcn@rws.nl  

www.rijkswaterstaat.nl/wmcn  

Aanspreekpunt bewoners Gemeente Brummen Anja Wasseveld 
Ingrid Grouwstra 

0575-568271/06-46132330 
0575-568299/06-28211877 

Aanspreekpunt bewoners Gemeente Voorst Luuk Lucas 06-25456410 / 0571-279324 

Aanspreekpunt bewoners  Wilpse Klei De heer E. Diks en 
De heer P.W. Schrijver 

0571-261536  
0571-261362 
pwschrijver@hetnet.nl 
 

 

https://mijn.rvo.nl/
https://mijn.rvo.nl/
https://www.ltonoord.nl/
mailto:info@ltonoord.nl
mailto:vandervelde@kemex.nl
mailto:wmcn@rws.nl
http://www.rijkswaterstaat.nl/wmcn
mailto:pwschrijver@hetnet.nl
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Bijlage 5: Concept Noodverordening evacuatie wegens Hoogwater  
 
De burgemeesters van de gemeenten Brummen / Voorst, 
 
Overwegende, 
 
dat        (omschrijving (dreigende) gebeurtenis, bv. het waterpeil in de IJssel de hoogte van …. m 
boven NAP heeft overschreden, dat verdere stijging wordt verwacht en dat de dijken hierdoor dreigen te 
bezwijken); 
dat hierdoor de veiligheid van de in het gebied verblijvende personen ernstig wordt bedreigd; 
dat het in dit verband noodzakelijk is ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van het 
gevaar voor personen algemeen verbindende voorschriften te geven; 
Gelet op artikel 176 Gemeentewet; 
Besluit vast te stellen de volgende verordening; 
 
Artikel 1 
Een ieder is verplicht op aanwijzing van de daartoe bevoegde ambtenaren van politie of brandweer te 
vertrekken uit: 
      1.           (het aangewezen gebied); 
      2.    het op de bij deze verordening behorende kaart aangemerkte gebied; 
Huisdieren moeten worden meegenomen. 
 
Artikel 2 
Het is een ieder verboden zich vanaf ………… …….. uur in het in het eerste artikel bedoelde gebied te 
begeven. 
 
Artikel 3 
De verplichting bedoeld in artikel 1 en het verbod bedoeld in artikel 2 gelden niet voor personen die door 
de daartoe bevoegde autoriteiten zijn ingezet om in het gebied bedoeld in artikel 1 hulp te verlenen. 
 
Artikel 4 
1. De verplichting bedoeld in artikel 1 en het verbod bedoeld in artikel 2 gelden niet voor personen aan 
wie door de burgemeester een ontheffing is verleend. 
2. De burgemeester kan aan deze ontheffing nadere voorwaarden verbinden. Bij overtreding van deze 
voorwaarden kan de burgemeester de ontheffing intrekken. 
 
Artikel 5 
Degenen die op grond van artikel 1 verplicht zijn om uit het in artikel 1 bedoelde gebied te vertrekken en 
degenen aan wie het op grond van artikel 2 verboden is zich in dat gebied te begeven zijn, indien zij in 
dat gebied woonachtig zijn, gehouden, zich met inachtneming van de aanwijzingen van de politie of 
brandweer, naar een door de politie of brandweer aangewezen opvangcentrum te begeven om zich daar 
te laten registreren. Zij zijn verplicht aan de daartoe aangewezen ambtenaren de voor de registratie 
noodzakelijke gegevens te verstrekken. 
 
Artikel 6 
Deze verordening treedt met onmiddellijke ingang in werking na bekendmaking op ………… om …….. 
uur. 
 
Brummen of Voorst,      . 
 
De burgemeester van Brummen,  De burgemeester van Voorst 
 
A.J. van Hedel           drs. J.T.H.M. Penninx 
 


