
 

  

 

  

 

Informatie werkbezoek oefening ‘AMICES’ 
 

Geachte collega, 

 

Bij deze wil ik iemand van uw organisatie uitnodigen om de oefening in het kader van het Europese project 

AMICE bij te wonen op Donderdag 25 en vrijdag 26 oktober 2012. Voor het bijwonen van de oefening is een 

bezoekersprogramma opgesteld die ook aan deze uitnodiging is toegevoegd.  

 

Elke crisis organisaties in het stroomgebied van de Maas heeft zijn eigen werkwijze, formats en systemen. Vaak 

zijn deze binnen de eigen crisis organisatie goed op orde, maar is de informatie uitwisseling tussen organisaties 

nog onvoldoende. Bij de partners van het programma AMICE zijn inmiddels een aantal maatregelen genomen 

om dit beter te stroomlijnen en zodoende beter voorbereid te zijn op crisissituaties die -  mede als gevolg van 

klimaatveranderingen -  kunnen optreden in het stroomgebied van rivieren.. 

 

Voor het stroomgebied van de Maas is een Europees project AMICE (Adaptation of the Meuse to the Impact of 

Climate Evolution) gestart, dat verbetermaatregelen op gebied van waterbeheer op de Maas coördineert. 

 

Eén van de doelstellingen van AMICE is om de bij 

hoogwater op de Maas betrokken organisaties, 

processen, informatie en systemen met elkaar te 

koppelen en te delen. Hierdoor kan een 

gezamenlijk beeld en context worden opgebouwd 

van een crisissituatie bij hoogwater. Op basis van 

dit gezamenlijke beeld kan regie worden gevoerd 

en kunnen op elk niveau de juiste beslissingen 

worden genomen. 

 

Naar aanleiding van de hoog watersituaties op de 

Maas eind 2010 en begin 2011 en deelprojecten 

vanuit AMICE is de samenwerking tussen partners 

in Nederland intensief geanalyseerd en verbeterd. 

Om deze samenwerking in de praktijk te 

beoefenen is in samenwerking met de Veiligheidsregio Zuid/Limburg, Rijkswaterstaat en het waterschap Roer 

en Overmaas besloten om de eigen processen alsmede de optimalisatie van de onderlinge informatie 

uitwisseling te beoefenen. 

 

Wij willen met deze oefening de Nederlandse werkwijze en maatregelen voor hoogwaterbeheersing op de 

Maas aan u en onze andere partners in het Maasstroomgebied presenteren en gekoppeld hieraan het belang 

van grensoverschrijdende informatie uitwisseling nog eens extra onderstrepen. 

 

Aan het einde van de dag hopen we dat u als partners crisisbeheersing in het Maasstroomgebied: 

• Beter met elkaar heeft kennisgemaakt, 

• Begrip heeft voor de manier van crisis beheersing in Nederland, 

• Gezamenlijke aanknopingspunten heeft geïdentificeerd om de uitwisseling van informatie (zowel crisis 

als water gerelateerd) te kunnen verbeteren 

 

De doelen van het project AMICE zijn: 

• De ontwikkeling van een transnationale 

adaptatie strategie, die gericht is op waterafvoer 

en -functies.  

• Het realiseren van maatregelen tegen lage 

afvoeren en overstromingen. 

• Het versterken en verbreden van de 

samenwerking tussen belanghebbenden in het 

Maasdal. 

• Het betrekken van de plaatselijke bevolking en 

belanghebbenden 

 

Voor meer informatie over AMICE: www.amice-project.eu 

 


