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Voorwoord
Incidenten doen zich iedere dag voor. Verkeersongevallen, ontploffingen, olielekkages,
branden; het kan altijd en overal misgaan. Ter voorkoming en bestrijding van deze incidenten
werken vele organisaties samen en wordt (multidisciplinaire) hulpverlening georganiseerd.
De traditionele hulpverleningsdiensten zijn vooral ingericht voor de incidenten op het land.
Nederland is echter bij uitstek een waterland. Zeeën, meren, rivieren en kanalen tekenen
onze landkaart en zijn belangrijk voor onze economie, infrastructuur en vrijetijdsbesteding.
Op deze wateren gebeuren ook regelmatig incidenten en worden reddingsacties op touw
gezet.
Zowel ambtshalve als in mijn vrije tijd houd ik mij bezig met het water. Veiligheidsregio
Noord-Holland Noord ligt letterlijk ingeklemd tussen de Noordzee, de Waddenzee en het
IJsselmeer, waarbij ik de regio dagelijks geconfronteerd zie met de verschillende regelingen.
En landelijk is die diversiteit nog veel groter. Daarom moét er iets gebeuren.
Voor u ligt het “Handboek Incidentbestrijding op het Water” dat de organisatie van de
incidentbestrijding op de Nederlandse wateren beschrijft. Dit Handboek is opgesteld vanuit
het project Waterrand, dat wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Het einddoel van Waterrand is het realiseren van een effectieve organisatie van
incidentbestrijding voor incidenten op het water, via een uniforme landelijke werkwijze en
adequate samenwerking en afstemming met alle betrokken partijen.
Aanleiding
In de afgelopen tien jaar is het totale stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing op
het land op de schop genomen, met het “Handboek Voorbereiding Rampenbestrijding” als
eenduidig kader. Dit Handboek gaat alleen over ongevallen en rampen op het land.
Hulpverlening en incidentbestrijding op het water zijn echter in hun aard wezenlijk anders
dan incidenten op het land. Het aantal betrokken partijen is vele malen groter en meer divers
dan op het land. Daarnaast hanteren ‘waterratten’ en ‘landrotten’ verschillende begrippen en
termen voor eenzelfde entiteit (stuurboord/rechts, kilometers/mijlen etc.), zijn wettelijke
verantwoordelijkheden anders en hebben waterincidenten een andere dimensie in tijd, ruimte
en risico.
Om de ‘waterratten’ en ‘landrotten’ nu dichter bij elkaar te brengen en eenduidigheid te
creëren, zonder daarbij voorbij te gaan aan de verschillen tussen de disciplines, wordt via
voorliggend handboek een “unité de doctrine” vastgesteld. Hiermee kan uniformiteit in
voorbereiding en uitvoering worden bereikt.
Het gaat daarbij om een algemeen geldend denk- en begrippenkader voor alle
waterincidenten, naar het model van het “Handboek Voorbereiding Rampenbestrijding”, dat
vervolgens per watergebied - ook wel samenhangend watersysteem - moet worden vertaald
in een eenduidige en gebiedsspecifieke uitvoeringsregeling. Dat moet maatwerk zijn, want
het ene water is het andere niet. Zo is redding en hulpverlening op een kanaal iets heel
anders dan hulpverlening midden op het IJsselmeer of in een getijdengebied met eb- en
vloedstromingen. Naast de nautische kant van de incidentbestrijding moet in alle regelingen
nadrukkelijk ook de aansluiting met organisaties op de wal helder geregeld worden.
Resultaat
Waterrand wil niet iets nieuws bedenken, maar samenhang aanbrengen in wat al tot stand is
gebracht. Ik bespeur daarvoor een breed draagvlak bij alle partijen. Het urgentiebesef is
hoog, iedereen is zich ervan bewust dat er iets moet gebeuren.
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Waterrand zet zich er daarom voor in, dat helder wordt hoe de hulpverlening op het water op
uniforme wijze wordt afgestemd met de hulpverlening op het land.
Omdat betrokken organisaties op verschillende schalen werken (van lokaal, regionaal tot
landelijk) is deze afstemming noodzakelijk, want eenduidigheid levert voor de landelijk
opererende organisaties efficiency winst, een verminderde kans op fouten bij de uitvoering
en vergroot de uitwisselbaarheid van personen.
Het “Handboek Incidentbestrijding op het Water” beoogt een samenhangend en
gebruiksvriendelijk overzicht te verschaffen van de kennis over beleid, afspraken en praktijk
van de (voorbereiding op de) incidentbestrijding op het water.
Essentiële vraagstukken
Dit Handboek is geschreven naar analogie van het “Handboek Voorbereiding
Rampenbestrijding”. Uitgangspunt voor de organisatie van de incidentbestrijding op het
water is dat deze dient aan te sluiten bij de structuur zoals deze op het land bestaat. Dat
betekent dat er wordt aangesloten bij de zaken zoals omschreven in het “Handboek
Voorbereiding Rampenbestrijding” en dat er geen herhaling plaatsvindt van deze
beschrijvingen. Het “Handboek Incidentbestrijding op het Water” is daarmee aanvullend aan
het “Handboek Voorbereiding Rampenbestrijding.”
Een aantal onderwerpen wordt nog nader uitgekristalliseerd of dient op ministerieel niveau te
worden vastgesteld. Deze zaken zijn in het handboek grijs-gearceerd, waarmee is benadrukt
dat deze onderwerpen nadere aandacht behoeven.
Enkele voorbeelden daarvan:
-

De reikwijdte van Waterrand is groot. Het gaat niet alleen om de grote wateroppervlakken
zoals de Noordzee, Waddenzee en het IJsselmeer, maar ook om kanalen, rivieren en
plassen die door de beroepsvaart en waterrecreanten worden gebruikt.
Deze watersystemen vormen vaak de grens vormen tussen regio’s, incidentbestrijding op
het water vraagt daarom per definitie om bovenregionaal te denken. De regelingen zoals
die inmiddels voor de Waddenzee en het IJsselmeergebied zijn getroffen, met
bestuurlijke en operationele coördinatie vanuit één veiligheidsregio, ongeacht de plaats
van het incident, is een goed voorbeeld voor de rest van Nederland. Waterrand streeft
ernaar Nederland in te delen naar samenhangende watersystemen, met één
coördinerende veiligheidsregio van waaruit de voorbereiding en bestrijding van
waterincidenten wordt georganiseerd.
De huidige wetgeving evenals het Wetsvoorstel veiligheidsregio’s biedt hiervoor echter
geen juridische basis. Waterrand heeft daarom via de Tweede Kamer aandacht gevraagd
voor het ontbreken van bepalingen over bovenregionale afstemming in het Wetsvoorstel
veiligheidsregio’s. (Zie document A1)

-

Ook staat het vraagstuk betreffende de figuurlijke ‘twee kapiteins op één schip’ nog open:
de verantwoordelijkheid voor het redden van mensen ook op het water. Volgens de
Brandweerwet 1985 (én het Wetsvoorstel veiligheidsregio’s) staat de brandweer hiervoor
aan de lat, maar volgens de SAR-regeling hebben de ministers van Verkeer en
Waterstaat en van Defensie met elkaar afgesproken dat de Kustwacht verantwoordelijk is
voor het redden van mensen op de ruime binnenwateren. Deze dubbeling in wet- en
regelgeving is onwenselijk en dient opgelost te worden. De nieuwe Wet veiligheidsregio’s
kan in dit opzicht een stevige basis leggen voor de incidentbestrijding op het water. (Zie
document A1)

-

Er zijn voor de partijen en het optreden op het water geen eenduidige zorgnormen
vastgelegd. Bij ongevallen op het land is geregeld hoe lang een ambulance of een
brandweervoertuig erover mag doen om na de melding de plaats incident te bereiken.
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Maar welke opkomsttijd is acceptabel als er een drenkeling in het IJsselmeer ligt? Hoe
lang mag de brandweer erover doen om een brandend schip op de rivier te bereiken?
Voor de beantwoording van deze vragen is in document D2 de basis gelegd. Aan de
hand van de benoemde uitgangspunten kunnen partijen met elkaar tot overeenstemming
komen wat betreft specifieke zorgnormen.
-

In lijn van het bovenstaande is geconcludeerd dat de 25 rampbestrijdingsprocessen op
basis waarvan de incidentbestrijding op het land is georganiseerd, niet volstaan voor de
incidentbestrijding op het water. Daarom zijn deze processen in voorliggend Handboek
aangevuld met 4 specifieke waterprocessen. Dit betreffen: Search and Rescue, nautisch
verkeersmanagement, waterkwaliteitsbeheer en waterkwantiteitsbeheer.

Waterrand dient een effectieve en efficiënte organisatie voor de incidentbestrijding op het
water te organiseren. Doordat er sprake is van een groot aantal partijen, komen ook lacunes
op het land in dit project naar boven. Gecombineerd met de kennis waarop in het buitenland
incidenten worden bestreden, is in Waterrand een aantal vernieuwende adviezen gegeven,
zoals:
• Het bijstellen van de rol van de opperbevelhebber/burgemeester gedurende de
eerste fase in de incidentbestrijding, met nadruk op bestuurlijke vraagstukken en
voorlichting;
• Het beperken van het aantal deelnemers in de beleidsteams door het aantal
operationele functionarissen te beperken tot één;
• De ophanging van de gemeentelijke actiecentra onder het ROT vanuit de
operationele benadering (en niet onder de bestuurlijke kolom);
• Bij de incidentbestrijding dient het risicogebied centraal te staan en niet de
organisaties in hun geografische context (met andere woorden: niet het gebied van
de veiligheidsregio is bepalend maar het ‘samenhangend watersysteem’);
• Het Kustwachtcentrum onderzoekt voor ruime binnenwateren de mogelijkheden tot
het overbrengen van de SAR-taak naar de verkeerscentrales;
• De nautische beheerder krijgt een nadrukkelijke rol bij de coördinatie op de
incidentbestrijding.
Bovenstaande adviezen met betrekking tot GRIP 1 staan in het Handboek opgenomen.
(Zie document B1)
Deze “onorthodoxe” voortstellen zijn binnen de Denktank en de Stuurgroep volledig
geaccepteerd en worden ook uitgedragen naar de eigen achterban. Hoewel ik op forse
weerstand reken, blijkt de analyse en uitleg van Waterrand zo ‘logisch’ te zijn dat in
belangrijke groeperingen medestanders worden gevonden.
Leeswijzer
Het “Handboek Incidentbestrijding op het Water” bestaat uit vier delen met elk een eigen
doelgroep.
-

In Deel A wordt het systeem van de incidentbestrijding op hoofdlijnen beschreven, op
basis van de vigerende wet- en regelgeving.

-

Deel B beschrijft de operationele uitwerking van het wettelijk en organisatorisch kader.
De randvoorwaardelijke processen worden hierin uitgewerkt, de scenario’s en de
rampbestrijdingsprocessen die specifiek op water gelden worden uitgelicht.

-

Deel C gaat in op de beheersaspecten die met de voorbereiding op de incidentbestrijding
zijn gemoeid. Specifiek betreft het hier modelplanvorming, op basis waarvan de
watergebieden hun incidentbestrijding op het water kunnen organiseren.

1

GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure als model voor de leiding
en coördinatie ten tijde van een incident.
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-

In Deel D wordt het systeem van kwaliteitszorg binnen de incidentbestrijding beschreven.
Met kwaliteitszorg worden ook de referentiekaders bedoeld, en daarmee de beschrijving
van de zorgnormen voor de waterpartijen.

-

De bijlagen bevatten relevant naslagwerk. Naast de afkortingenlijst en de literatuurlijst
vormt hierin het begrippenkader een belangrijk onderdeel. Eenduidige begripsbepaling
blijkt de basis voor een goede incidentbestrijding.

Opgemerkt wordt dat in dit Handboek wordt aangesloten op de invoering van de Wet
veiligheidsregio’s. Waar de basis ligt in de wetten die door het Wetsvoorstel
veiligheidsregio’s worden vervangen, is steeds expliciet opgenomen of het wetsvoorstel
consequenties heeft voor de inhoud van het Handboek.
De basis van het beleidskader is gelegd, maar zoals ook in de inhoudsopgave te zien is, zijn
nog niet alle onderdelen gereed. In 2008 gaat Waterrand door en zullen deze onderdelen
verder ontwikkeld worden. Zo werkt een aantal expertgroepen procedures en processen uit
op organisatie- en uitvoeringsniveau. Dit zal resulteren in Waterrandprocedures, een
Handboek operationele functionarissen en een Model Multidisciplinair Opleiding-, Trainingen Oefenplan. Tevens gaat er een pilot van start om het model rampbestrijdingsplan in vijf
watergebieden te valideren en toe te passen.
Het Handboek moet dan ook worden beschouwd als een groeidocument, dat na afronding
zal worden ingevoegd in het “Handboek Voorbereiding Rampenbestrijding”. Daar de
rampenbestrijding in de praktijk een steeds bredere invulling krijgt, heeft BZK besloten dat
het “Handboek incidentbestrijding op het Water” op termijn zal opgaan in een overkoepelend
“Handboek Rampen- en Crisisbeheersing.”
Tot slot
Waterrand hoopt met het “Handboek Incidentbestrijding op het Water” een goede basis te
leggen voor de (voorbereiding op de) incidentbestrijding op het water. Het zou als algemeen
geldend denk- en begrippenkader voor alle waterincidenten moeten gelden.
Vanwege de wenselijkheid van eenheid van opvatting op het terrein van incidentbestrijding
op het water raad ik het gebruik van dit Handboek van harte aan.

Jos Stierhout
Projectleider Waterrand
Algemeen Directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
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1.1

Inleiding

Inhoud hoofdstuk

Inleiding

De (voorbereiding op) de incidentbestrijding vindt plaats binnen een
specifiek wettelijk en organisatorisch kader. In dit hoofdstuk komen
allereerst de wettelijke grondslagen aan de orde. Daarna wordt de
operationele organisatie van de incidentbestrijding beschreven en specifiek
de partijen die op het water actief zijn bij de incidentbestrijding. Tot slot
wordt op hoofdlijnen ingegaan op de operationele organisatie van de
incidentbestrijding en de daarin optredende diensten.

HVR

Dit hoofdstuk vormt een aanvulling op Deel A hoofdstuk 1 ‘Wettelijk en
organisatorisch
kader’
van
het
Handboek
Voorbereiding
Rampenbestrijding, waarbij hier nadrukkelijk wordt ingegaan op de
organisaties en taakomschrijvingen met betrekking tot incidenten op het
water.
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2
Inleiding

Wettelijk kader

In dit hoofdstuk wordt de relevante wet- en regelgeving nader beschouwd.
Onderstaand is het relevante wettelijke kader kort toegelicht voor
incidentbestrijding op het water.
Voor de hulpverleningsdiensten zijn daarbij de volgende wetten van
toepassing:
- Brandweerwet
- Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
- Wet Rampen en Zware Ongevallen
- Wet veiligheidsregio’s (dit voorstel vervangt op termijn de
bovengenoemde wetten)
- Politiewet
En qua informele regelgeving:
- Handboek Voorbereiding Rampenbestrijding
Wat betreft de incidentbestrijding op het water, dienen ook de wetten en
regelingen die specifiek voor het water gelden worden beschouwd. De
bevoegdheden en verplichtingen bij het optreden en afhandelen van
calamiteiten op het water is o.a. vastgelegd in de volgende wetten:
- Natuurbeschermingswet
- Scheepvaartreglement territoriale zee
- Scheepvaartverkeerswet
- Waterschapswet
- Waterwet (waarschijnlijk ingevoerd in 2009)
- Wet beheer Rijkswaterstaatswerken
- Wet Bestrijding Ongevallen Noordzee (BON)
- Wet bodembescherming
- Wet milieubeheer
- Wet Modernisering Waterstaatswetgeving van de Waterstaatswet
1900
- Wet op de waterhuishouding
- Wet op de waterkeringen
- Wet Verontreiniging oppervlaktewateren
- Wet verontreiniging zeewater
- Wet vervoer gevaarlijke stoffen
- Wet voorkoming van verontreiniging door schepen
- Wrakkenwet
En daarnaast zijn de volgende regelingen van belang:
- Regeling inzake SAR-dienst 1994
- Besluit Instelling Kustwacht
- Beheerplan voor de Rijkswateren
- Waterbeheersplannen van de Waterschappen
Als algemeen kaderstellend kan de lijst van wetgeving worden aangevuld
met onderstaande wetten:
- Grondwet
- Gemeentewet
- Provinciewet
- Algemene wet bestuursrecht
- Wet Gemeenschappelijke regelingen
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3

Bestuurlijke organisatie

3.1

Rijksoverheid

3.1.1

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) heeft
tot taak het bevorderen van de openbare orde en veiligheid. Vanuit deze
taakstelling is het ministerie systeemverantwoordelijke voor de
rampenbestrijding in het algemeen in Nederland.

Min BZK

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is
verantwoordelijk
voor
de
afstemming
van
de
ordeen
veiligheidsmaatregelen op centraal niveau. Het Nationaal CrisisCentrum
(NCC) speelt bij de uitvoering van deze verantwoordelijkheid een centrale
rol. Het beheersen van crisissituaties vereist een gedegen voorbereiding.
Opleiding en oefening zijn daarbij van wezenlijk belang. Wanneer zich een
omvangrijke crisis voordoet, kan de kernbezetting van het Nationaal
CrisisCentrum worden uitgebreid. Hierin is voor de interdepartementale
coördinatie van de communicatie ook het Nationaal Voorlichtingscentrum
opgenomen.
Het NCC verzorgt de informatievoorziening tussen de verschillende
bestuurslagen en, als er buitenlandse aspecten meespelen, voor de
contacten met de ons omringende landen. Het NCC verleent tevens
faciliteiten voor een goed functioneren van de beleidsteams en
ambtenaren tijdens de opgeschaalde situatie. Afspraken over
interdepartementale coördinatie en besluitvormingsstructuren zijn
vastgelegd in het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming.
Het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) draagt zorg voor
de landelijke coördinatie van de operationele inzet tijdens rampen,
calamiteiten en grootschalige evenementen. Deze organisatie is verder
beschreven in het onderdeel ‘operationele diensten’.
Wettelijk kader

3.1.2
Min V&W

Op grond van bepalingen opgenomen in onder andere de Brandweerwet
1985, de Wet GHOR, de Wrzo (in de toekomst vervangen door de Wet
veiligheidsregio’s) en de Politiewet, wordt BZK aangeduid als
systeemverantwoordelijke voor de rampenbestrijding.

Minister van Verkeer en Waterstaat
In tegenstelling tot de 1-km zone van de Noordzee gezien vanaf de
kustlijn, de binnenwateren en het land is de Noordzee niet gemeentelijk
ingedeeld en ligt de beleidsverantwoordelijkheid voor de rampen- en
incidentenbestrijding op de Noordzee 1 primair bij de Minister van Verkeer
en Waterstaat (V&W). De uitvoering van deze verantwoordelijkheid is
belegd bij de Directeur Kustwacht, onder beheersmatige aansturing van
de HID Noordzee.
Op hoofdlijn kan worden vastgesteld dat Verkeer en Waterstaat daarmee
de verantwoordelijke is over de incidentbestrijding op het water (de
bronbestrijding). Het bevoegd gezag op het land is verantwoordelijk voor
de effecten die op het land optreden.

1

De monding van de Westerschelde (Noordzee tot de lijn Vlissingen-Breskens van 3°-35’ Oosterlengte) wordt
beschouwd als Noordzee, maar is wel gemeentelijk ingedeeld gebied.
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In schema kan de verantwoordelijkheid op de Noordzee als volgt worden
gevisualiseerd:

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft taken en
verantwoordelijkheden op het terrein van crisisbeheersing van vervoer,
infrastructuur,
communicatie
en
water.
Het
Departementaal
Coördinatiecentrum Crisisbeheersing Verkeer en Waterstaat (DCC V&W)
is het coördinatiepunt en verantwoordelijke voor een samenhangend
crisisbeheersingsbeleid op de beleidsterreinen van Verkeer en Waterstaat.
Tevens fungeert het DCC-V&W als aanspreekpunt voor het Nationaal
CrisisCentrum (NCC) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en de overige ministeries.
Voor verdere opschaling bij rampen en crises op de Noordzee bestaat een
aparte organisatie: het Regionaal Beheersteam Noordzee (RBN). Het
RBN bestaat uit vertegenwoordigers van de in Kustwachtverband
samenwerkende
departementen,
desgewenst
aangevuld
met
vertegenwoordigers van andere departementen. Het RBN staat, namens
de minister van Verkeer en Waterstaat, onder voorzitterschap van de
Hoofd Ingenieur Directeur van Rijkswaterstaat Noordzee.
Indien een ongeval heeft plaatsgevonden of sprake is van een ernstig
dreigend gevaar en de kapitein of scheepseigenaar niet in voldoende mate
optreedt, kan de minister aan betrokkenen aanwijzingen geven tot het
voorkomen, beperken of ongedaan maken van de schadelijke gevolgen
van het ongeval.
Indien de aanwijzingen niet kunnen en/of worden opgevolgd, kan de
minister maatregelen nemen. Zoals overname van het gezag over het
schip of de bestrijding van de gevolgen van het ongeval aansturen. Indien
het schip onder buitenlandse vlag vaart dan dienen de aanwijzingen en
maatregelen pas gegeven te worden nadat overleg is gepleegd met de
vlaggestaat, tenzij zich een situatie voordoet die onmiddellijk ingrijpen
noodzakelijk maakt.
Wettelijk kader

De Wet Bestrijding Ongevallen Noordzee (Wet BON) biedt het wettelijke
kader voor de ongevallen en rampenbestrijding op het Nederlandse deel
van de Noordzee.
Daarnaast geldt de Regeling inzake de SAR-dienst 1994 en het Besluit
Instelling Kustwacht wordt het onderdeel “redden van mensen”, ook wel
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Search and Rescue (SAR) beschreven. De Wet BON heeft geen
betrekking op het SAR-proces.
Het Rampenplan Noordzee bevat de afspraken over het optreden op de
Noordzee.
Bijzonderheid

De eerste kilometer van de Noordzee gezien vanaf de kustlijn is
gemeentelijk ingedeeld gebied. Op het gemeentelijk ingedeelde gebied is
de Wrzo en de Gemeentewet van toepassing. Op grond van de Wet BON
wordt de eerste kilometer van het water bij rampen en incidenten
beschouwd als lex specialis ten opzichte van de Gemeentewet en de
Wrzo en is op deze eerste kilometer van de Noordzee de Wet BON van
toepassing. Dit betekent dat de incidentbestrijding op de gehele Noordzee
onder verantwoordelijkheid valt van de minister van Verkeer en
Waterstaat. 2
Een uitzondering op de verantwoordelijkheid van de minister van Verkeer
en Waterstaat is op het gebied van nautisch beheer: de aanloopgebieden
kennen namelijk een eigen nautisch beheerder. Op verzoek kan in deze
gebieden de afhandeling van een incident worden overgedragen aan de
Directeur Kustwacht.
Op de Noordzee is op grond van de Wet BON helder wanneer en op
welke manier de overheid mag ingrijpen. Primair blijft de kapitein/eigenaar
belast met de bestrijding en voorkomen van een ongeval. Artikel 5 en 6
Wet BON regelt secundair respectievelijk tertiair de aanwijzingen en
overname van het schip voor zover het noodzakelijk is om de
doelstellingen van de Wet BON te bereiken.
In hoofdlijn kan geconcludeerd worden dat de minister van V&W
verantwoordelijk is voor de incidentbestrijding op zee (incl. incidenten op
de 1e kilometer). Indien het incident effecten op het land veroorzaakt, is
afstemming met de burgemeester van die betreffende gemeente
noodzakelijk, de minister van Verkeer & Waterstaat is beslissingsbevoegd
in deze. De burgemeester besluit wel over het optreden met betrekking tot
de effecten op het land.

3.1.3
Min LNV

Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit
In het geval van een incident op het water is het Ministerie van Landbouw
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) betrokken in dien het incident gevolgen
heeft voor:
• Groene economie;
• Natuur, landschap, groen en een vitaal platteland;
• Voedsel.
Wanneer er een dierziektecrisis uitbreekt waarbij de openbare orde in het
geding is, ligt het voortouw voor het handhaven van deze openbare orde
bij de betreffende burgemeester of, indien bovengemeentelijk, bij de
coördinerend bestuurder.
De taken van de betrokken LNV-diensten zijn als volgt verdeeld:
De Directie Regionale Zaken van LNV levert de crisismanager voor het
Regionaal Coördinatie Centrum (RCC) en coördineert de inzet van de
uitvoerende diensten:
-

2

de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA): bestrijding van dierziekten

Kamerstukken II 1987/88, 20 653, nr. 3, p. 9; Kamerstukken II 1989/90, 20 653, nr. 6, p. 7-8.
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-

in het veld;
de Algemene Inspectie Dienst (AID): controle en handhaving
regelgeving;
de Dienst Regelingen (DR): uitvoeren van regelingen o.a. opkoop;

De Crisismanager is verantwoordelijk voor de bestuurlijke contacten in de
regio en de verbindingen in de regio (RCC) met het Departementaal
Crisis- en Coördinatiecentrum (DCC).
Wettelijk kader

3.1.4

Bij incidenten zal het ministerie op grond van haar verantwoordelijkheden
maatregelen nemen. De vigerende wetgeving hiertoe betreffen o.a. de
Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren en op Europese regelgeving.

Minister van Defensie
Het Ministerie van Defensie heeft drie hoofdtaken:

Min Def

1. bescherming
van
de
integriteit
van
het
eigen
en
bondgenootschappelijk grondgebied;
2. bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit;
3. ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving,
rampenbestrijding en humanitaire hulp, zowel nationaal als
internationaal. Het beheer van de Kustwacht en de uitvoering van
kustwachttaken valt onder deze hoofdtaak.
De laatste hoofdtaak is steeds meer van belang om rekening mee te
houden bij de incidentbestrijding. Defensie heeft mensen en materiaal
beschikbaar om lokale autoriteiten te ondersteunen. Voor ondersteuning
van de politie is de Koninklijke Marechaussee inzetbaar. Ook de andere
krijgsmachtonderdelen zijn inzetbaar. Om deze bijstand te formaliseren is
het project “Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking” (ICMS) opgestart.
ICMS

Defensie neemt deel in de vijfentwintig veiligheidsregio’s. Het Regionaal
Militaire Commando’s (RMC’s) vervult een brugfunctie naar de civiele
instanties in zijn gezagsgebied. In het convenant ICMS en de
bijbehorende ‘catalogus’ is specifieke informatie opgenomen.

Wettelijk kader

Op grond van de Politiewet 1993 kan de Koninklijke Marechaussee
bijstand aan de politie verlenen. De Kustwacht is op grond van het “Besluit
Instelling Kustwacht” ondergebracht bij het Ministerie van Defensie.

3.1.5
OM

Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie is belast met de strafrechtelijke handhaving van
de rechtsorde en met andere bij wet vastgestelde taken.
De hoofdtaak van het Openbaar Ministerie (OM) is te verdelen in:
- de opsporing van strafbare feiten;
- de vervolging van strafbare feiten;
- toezicht op de uitvoering van strafvonnissen.
Een van de taken van het Openbaar Ministerie is deelname aan het
zogenaamde lokale driehoeksoverleg (OM, politie en burgemeester)
waarin de inzet van politie, criminaliteit en de inrichting en opschaling van
incidentbestrijding wordt besproken.
De officier van justitie zeezaken is wat betreft de strafrechtelijke
handhaving van de rechtsorde verantwoordelijk voor de inzet van
opsporingsdiensten en daarbij ondersteunende diensten op zee, ook
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wanneer die inzet buiten het werkgebied van de Kustwacht plaatsvindt.
Hiertoe is de Permanente Kontaktgroep Handhaving Noordzee (PKHN)
ingesteld. Deze heeft tot taak: de beleidsmatige aansturing van de
Kustwacht voor wat betreft de handhaving van wettelijke voorschriften op
de Noordzee. Het gaat daarbij om de resultaatgebieden algemene
handhaving, milieu, verkeer en visserij en alle werkzaamheden die nodig
zijn voor het ontwikkelen, vaststellen en evalueren van het maritieme
handhavingsbeleid met betrekking tot genoemde resultaatgebieden.
De PKHN wordt voorgezeten door de (plaatsvervangend) officier van
justitie zeezaken. Het Functioneel Parket behandelt de zaken die
voortkomen uit de strafrechtelijke handhaving op zee van bovengenoemde
resultaatgebieden. Met overige resultaatgebieden is het Landelijk Parket
belast. Het KLPD valt onder het gezag van het Landelijk Parket.
Wettelijk kader

Het Openbaar Ministerie (OM) is belast met de strafrechtelijke handhaving
van de rechtsorde en met andere bij de wet vastgestelde taken (artikel 124
Wet op de rechterlijke organisatie – Wet RO).

3.2

Decentrale overheid

3.2.1

Gemeente

Gemeenten en
veiligheidsregio’s

De gemeente is, na de rijksoverheid en de provincie, de kleinste
zelfstandige bestuurseenheid in het Nederlandse staatsbestel. Op 1
januari 2008 telde Nederland 443 gemeenten.
De gemeente bestaat uit de volgende organen:
- Gemeenteraad
- College van burgemeester en wethouders (B&W)
- Burgemeester
De burgemeester heeft een aantal eigen wettelijke taken en
bevoegdheden. Hij is verantwoordelijk voor de handhaving van de
openbare orde en veiligheid in de gemeente.
De burgemeester heeft het opperbevel over de bestrijding van rampen en
zware ongevallen. Het College van Burgemeester & Wethouders is belast
met de voorbereiding op de bestrijding van rampen en ongevallen. Bij een
schending of dreigende schending van de orde en rust in de gemeente
kan de burgemeester bevelen geven die hij noodzakelijk acht voor de
handhaving van de openbare orde. Andere functionarissen met wettelijke
bevoegdheden op het water zoals de hoofdingenieur-directeur (HID) van
Rijkswaterstaat vallen in het geval van een ramp of zwaar ongeval onder
het opperbevel van de burgemeester.
Ten slotte zij opgemerkt dat de voorgestelde opperbevelbevoegdheid niet
is verbreed tot crisissituaties waarbij andere dan OOV-bevoegdheden aan
de orde zijn. In een crisis ligt de verantwoordelijkheid voor het beheersen
van de crisis primair bij bestuursorganen die over de bevoegdheden
beschikken om de noodzakelijke maatregelen te nemen (bijvoorbeeld bij
de minister van LNV in het geval van zeehondenziekte). Het is van groot
belang dat tijdig overleg met de burgemeester plaatsvindt, zodat de
implicaties van de door hem ter beheersing van de crisis noodzakelijk te
nemen maatregelen, waaronder die ter handhaving van de openbare orde,
onder ogen kunnen worden gezien.
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op

Het gehele College van Burgemeester en Wethouders (B&W) is
verantwoordelijk voor de brandweerzorg en de voorbereiding op de
incidentbestrijding in gemeentelijk ingedeeld gebied: planvorming èn
oefening. Aangezien de Nederlandse wateren gemeentelijk ingedeeld zijn
(tot 1 km. van de Noordzeekust), heeft de gemeente ook hier een
verantwoordelijkheid. Ook de gemeentelijke dienst speelt een rol in de
bestrijding van een incident en nog meer in de afhandeling naderhand.

Wettelijk kader

In onder andere de Gemeentewet, de Politiewet 1993, de Wrzo en de
Brandweerwet 1985 zijn de taken en verantwoordelijkheden beschreven
van B&W.

Incidenten
het water

huidig

In de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo) is opgenomen dat degene
die de leiding over de brandweer heeft tevens belast is met de
operationele leiding van een ramp of zwaar ongeval, tenzij de
burgemeester een andere voorziening treft.
Operationele leiding houdt in: de multidisciplinarie afstemming en
aansturing van het incident, in overleg met de procesverantwoordelijken.
De gemeenten nemen verplicht deelnemen aan een gemeenschappelijke
regeling voor de regionale brandweer en GHOR. Deze regionale
brandweer voert een aantal verplichte wettelijke taken uit voor de
gezamenlijke gemeenten. Het bestuur van de regionale brandweer en de
GHOR bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.
Voorts kan als algemeen uitgangspunt worden gehanteerd dat er geen
verschil is in bevoegdheden bij incidentbestrijding op schepen die varen
onder Nederlandse of buitenlandse vlag. De Nederlandse wetgeving is
van toepassing op alle schepen 3 die zich bevinden in de Nederlandse
wateren.
Wettelijk kader
toekomst

Het Wetsvoorstel veiligheidsregio’s zal wijzigingen met zich meebrengen
voor de gemeenten:
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die
behoren tot een regio, treffen een gemeenschappelijke regeling, waarbij
de veiligheidsregio wordt ingesteld. Aan de regio wordt de uitvoering van
brandweertaken en taken in het kader van de geneeskundige
hulpverlening bij ongevallen en rampen opgedragen.
De gemeentelijke planvorming verdwijnt en wordt vervangen door
regionale plannen, vast te stellen door het bestuur van de veiligheidsregio.
Wel blijven de gemeenten verantwoordelijk voor de invulling van de
plannen met mensen en middelen.
De gemeenten nemen verplicht deel aan de veiligheidsregio en moeten
een deel van de huidige gemeentelijke taken overhevelen. Bij een incident
van meer dan plaatselijke betekenis wordt een Regionaal Beleidsteam
(RBT) ingericht, waarin de burgemeesters van de getroffen gemeenten
plaats nemen. De voorzitter neemt de besluiten, zoveel mogelijk met
inachtneming van hetgeen is ingebracht in het RBT.
In dit geval vallen de bevoegdheden van de burgemeester uit het
Wetsvoorstel veiligheidsregio’s, Gemeentewet en sectorale wetten onder
het gezag van de voorzitter van de veiligheidsregio. Deze kan later door
een gemeenteraad worden opgeroepen om uitleg te geven over de

3

Een uitzondering op dit algemene uitgangspunt vormen oorlogsschepen, militaire luchtvaartuigen en
andersoortige schepen en luchtvaartuigen in overheidsdienst voor andere dan handelsdoeleinde.
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genomen beslissingen. Hoe de voorzitter van de veiligheidsregio dit gaat
invullen en welke consequenties dit gaat hebben is nog onduidelijk.
3.2.2

Provincie
Nederland is ingedeeld in 12 provincies. Het provinciaal bestuur is actief
op een breed terrein: ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, economie,
agrarische zaken, milieu, recreatie, natuur en landschap, welzijn, cultuur,
bestuurlijke organisatie, toezicht op de waterschappen en op de financiën
van de gemeenten.

Provincie

De provincie bestaat uit de volgende organen:
- Provinciale Staten
- Gedeputeerde Staten
- Commissaris van de Koningin (CdK)
De CdK maakt deel uit van het provinciaal bestuur en heeft tevens een
taak als vertegenwoordiger van de landsregering, rijksorgaan wordt dat
genoemd, in de provincie. Zo heeft de Commissaris coördinerende
bevoegdheden bij de rampenbestrijding en brengt hij regelmatig
werkbezoeken aan gemeenten.
Incidenten

op

het water

Een provincie kan op verschillende manieren betrokken raken bij een
incident op het water. Bij een (dreigende) crisis van meer dan plaatselijke
betekenis, kan de CdK een beleidsaanwijzing geven aan de betrokken
burgemeester(s) op grond van de rampenwetgeving. Daarnaast treedt de
CdK als coördinerend bestuurder op tussen regionale en rijksoverheden.
Het betreft dan met name de zogeheten Rijksheren, de
vertegenwoordigers van de diverse departementen in de regio. De basis
hiervan is de Ambtsinstructie CdK. Ook speelt de CdK een rol in de
bijstandsverlening, indien een operationele dienst bijstand van buiten de
eigen regio aanvraagt.
Het college van Gedeputeerde Staten (GS) kan als bestuursorgaan
betrokken zijn bij de bestrijding van een incident op basis van sectorale
wetgeving. Het college van GS kan de betrokken waterwegbeheerder of
de beheerder van een waterstaatswerk zijn. De rol van de provincie kan in
die laatste gevallen zowel bestuurlijk als operationeel zijn.

Wettelijk kader
huidig

In de Provinciewet, Wet Milieubeheer, de Waterstaatswet, de Politiewet
1993, de Wrzo en de Brandweerwet 1985 zijn de taken en
verantwoordelijkheden van de provincie en de Commissaris van de
Koningin beschreven van en het college van Gedeputeerde Staten in het
bijzonder.
Zowel de CdK als het College van GS hebben eigenstandige
bevoegdheden op het gebied van het toezicht op de planvorming en de
uitvoering van beleidsplannen, ontleend aan de Wet rampen en zware
ongevallen.

Wettelijk kader
toekomst

In het Wetsvoorstel veiligheidsregio’s worden de bevoegdheden van de
provincie beperkt tot een informatierol en de mogelijkheid de voorzitter van
de veiligheidsregio bij een crisis van meer dan plaatselijke betekenis een
beleidsaanwijzing te geven.
Op de gebieden van sectorale wetgeving verandert vooralsnog niets,
hoewel ook hier te verwachten is, dat de voorzitter van de veiligheidsregio
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mogelijk een deel van de taken van de CdK overneemt. Het betreft dan in
het bijzonder de rol van de CdK als coördinator tussen regionale en
rijksoverheden.
Wat een knelpunt blijft, is de onduidelijkheid omtrent de bovenregionale en
interprovinciale coördinatie. Het Wetsvoorstel veiligheidsregio’s biedt
hiervoor (nog) geen oplossing.
3.2.3

Waterschap
Het waterschap is een belangrijke beheerder van waterstaatswerken.
Waterschappen worden ingesteld en opgeheven bij provinciaal reglement.
Aan een waterschap worden in dat reglement taken opgedragen
betreffende de zorg voor de waterkering en/of de waterhuishouding,
waaronder het beheer en onderhoud van de dijken en zorg voor de
bemaling.

Waterschappen

Een dijkgraaf is voorzitter van zowel het algemeen als het dagelijks
bestuur van een waterschap. Het dagelijks bestuur van een waterschap
wordt college van dijkgraaf en heemraden genoemd. Een dijkgraaf wordt
benoemd door de Kroon voor een periode van zes jaar. Bij waterschappen
die geen dijken in beheer hebben heet deze functie watergraaf.
De waterschappen hebben een uitvoerende rol in de incidentenbestrijding.
Zodoende zijn de waterschappen nader beschreven bij het onderdeel
“operationele diensten”, zie paragaaf 4.2.1.4.
3.2.4

Rijksheren

Rijksheren

Rijksheren zijn bij AMvB aangewezen functionarissen die in buitengewone
omstandigheden noodbevoegdheden namens de vakminister kunnen
uitoefenen. Ze komen in beeld als er een vitaal belang wordt bedreigd en
de normale bevoegdheden ontoereikend zijn om die dreiging aan te
pakken.
Ieder ministerie beschikt over een of meerdere rijksheren.
Rijksheren opereren op basis van een noodwet, bijvoorbeeld de:
-

Prijzennoodwet voor Verkeer en Waterstaat (regionaal hoofdingenieurdirecteur (HID));
Noodwet voedselvoorziening voor producten van landbouw en visserij;
Havennoodwet voor het gebruik van havens (rijkshavenmeester);
Noodwet geneeskundigen (regionaal inspecteur VWS).

Het koppelen van beleidsterreinen tezamen met duidelijkheid over de
vraag wie waarover gaat is cruciaal voor goede crisisbeheersing. En
daarbij spelen rijksheren van oudsher een belangrijke rol. De afstemming
tussen rijksheren is tot nog toe belegd op provinciaal niveau. Met de
vorming van veiligheidsregio’s zal een verschuiving plaatsvinden.
Incidenten op
het water

Het ministerie van V&W kent twee soorten functionarissen die als
crisispartner mogen optreden. Dit zijn de Hoofd ingenieur-directeuren
(HID) en de (Rijks)Havenmeesters. De volgende beleidsterreinen zijn in
elk geval relevant voor één of meer van deze functionarissen:
-

Binnenvaart
Zeescheepvaart
Havens en Noordzee
Waterstaatsaangelegenheden
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-

Spoorwegvervoer
Pijpleidingen
Waterkeringen

Bijzonder is de relatie tot waterschappen en tot de provincie. De provincie
voert het toezicht op de waterschappen, de minister het oppertoezicht. De
minister zou het plegen van een interventie kunnen mandateren aan een
HID.
Wettelijk kader
huidig

De wettelijke positie van de rijksheer houdt in dat hij in bepaalde
omstandigheden op grond van mandaat een noodbevoegdheid in een
bepaald gebied namens zijn vakminister kan uitoefenen. Het mandaat kan
algemeen zijn of een bepaald geval betreffen. De minster behoudt de
regierol en kan dus zelf ook over de betreffende noodbevoegdheden
blijven beschikken.
De wettelijke regeling van rijksheren is verbrokkeld geregeld in diverse
noodwetten.

Wettelijk kader
nieuw

In de Memorie van Toelichting bij het Wetsvoorstel veiligheidsregio’s staat
de samenwerking met crisispartners (waaronder Rijkswaterstaat, KNRM,
Reddingsbrigade Nederland, Waterschappen) nader uitgewerkt.
Een aantal van de crisispartners betreft functionarissen van
gedeconcentreerde diensten (ook wel aangeduid als: rijksheren), die
afhankelijk van sectorale wetgeving kunnen optreden ten tijde van een
crisis.
Voor een volledige beschrijving wordt hiernaar verwezen.
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4

Operationele organisatie

4.1

Operationele diensten

4.1.1

Landelijke Operationeel Coördinatie Centrum
Het Landelijke Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vormt het
centrale punt voor brandweer, politie, geneeskundige hulpverlening en
defensie om de operationele inzet op landelijk niveau adequaat te laten
plaatsvinden.
Sleutelwoorden
hierbij
zijn:
informatievoorziening,
coördinatie en advisering. Op deze manier biedt het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de kans de
bovenregionale inzet van mensen en middelen bij grootschalige
evenementen, incidenten en rampen efficiënt en effectief te laten verlopen.
Het LOCC is namens het ministerie van BZK het landelijke aanspreekpunt
hiervoor.

LOCC

4.1.2

Rijkswaterstaat

RWS en HID

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat. In opdracht van de minister en de staatssecretaris werkt
Rijkswaterstaat aan het aanleggen, beheren en ontwikkelen van de
infrastructurele hoofdnetwerken van ons land.
Rijkswaterstaat werkt aan de vlotte en veilige doorstroming van het
verkeer, aan een veilig, schoon en gebruikersgericht landelijk
watersysteem en aan de bescherming van ons land tegen overstromingen.
Rijkswaterstaat is onderverdeeld in tien regionale diensten, 36 districten,
vijf landelijke diensten en drie project directies. Aan het hoofd van elke
dienst staat een hoofdingenieur-directeur (HID). De HID is in zijn
beheergebied, namens de minister, als bevoegde autoriteit of als bevoegd
gezag (in mandaat namens de minister) verantwoordelijk voor onder
andere het nautisch en infrastructureel beheer van de scheepvaartwegen
en het waterbeheer.
Bij crisis en rampen heeft de HID vooral de rol van adviseur en facilitator.
Hij kan, naast zijn normale bevoegdheden in het kader van
verkeersregeling, ondersteuning vanuit RWS geven aan de
verantwoordelijken voor de rampenbestrijding in het kader van de Wet
rampen en zware ongevallen.
De uitvoering door de Kustwacht van alle rampbestrijdingsprocessen op de
Noordzee worden namens de minister van V&W door de HID Noordzee
beheersmatig aangestuurd.

4.1.3

Veiligheidsregio

Hulpverlening

Hulpverleningsdiensten hebben in Nederland hun eigen taak en
verantwoordelijkheden. Voor de drie ‘algemene’ hulpverleningsdiensten’
(brandweer, GHOR en politie) is er specifieke wetgeving. In het algemeen
geldt de Brandweerwet 1985, de Wet GHOR, de Wrzo (deze wetten
worden op termijn vervangen door de Wet veiligheidsregio’s), de Politiewet
en als regelgeving het Handboek Voorbereiding Rampenbestrijding (HVR).
In sommige gebieden zijn daarnaast andere diensten betrokken zoals
milieudiensten, havenbedrijven, reddingsbrigades enz.
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Voorstel

Wet

veiligheidsregio’s

Veiligheidsregio

Taken

De Wet veiligheidsregio’s integreert de Brandweerwet 1985, de Wet
geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en de Wet rampen en zware
ongevallen (Wrzo). In het wetsvoorstel vindt ook de verankering plaats van
het beleid over de informatie- en communicatievoorziening bij
incidentbestrijding en crisisbeheersing. Andere wetten zullen, indien
noodzakelijk, worden aangepast. Binnen de Wet wordt geen onderscheid
gemaakt tussen incidentbestrijding op het water en op het land. Dit
betekent dat voor incidentenbestrijding op gemeentelijk ingedeelde
wateren dezelfde wetgeving geldt als voor op het land.
Het gemeentelijk ingedeeld gebied is in Nederland verdeeld in 25
veiligheidsregio’s. De burgemeesters en wethouders van de gemeenten in
de regio treffen een gemeenschappelijke regeling waarbij een openbaar
lichaam te weten de veiligheidsregio wordt ingesteld.
De Veiligheidsregio heeft de volgende taken toebedeeld gekregen:
a) het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises;
b) het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden,
rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen
alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald;
c) het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over
de taak, bedoeld in artikel 3, eerste lid;
d) het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren
van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;
e) het instellen en in stand houden van een brandweer;
f) het instellen en in stand houden van een GHOR;
g) het voorzien in de meldkamerfunctie;
h) het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;
i) het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen
de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de
andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder d), e),
f), en g) genoemde taken.
De veiligheidsregio heeft de regie in handen om afspraken te maken met
andere diensten als reddingsmaatschappij, milieudiensten enz. met
betrekking tot incidentbestrijding.

Wettelijk kader
nieuw

Nota bene

In het Wetsvoorstel veiligheidsregio’s zijn de taken en bevoegdheden van
de Veiligheidsregio beschreven. De Wet Gemeenschappelijke Regeling is
de basis voor de gemeenschappelijke regeling die door de gemeenten
wordt opgesteld voor het instellen van een veiligheidsregio. De
veiligheidsregio is verlengd lokaal bestuur.
De voorzitter van de veiligheidsregio is de burgemeester die ingevolge de
Politiewet 1993 is benoemd als korpsbeheerder 4 .
In het Wetsvoorstel veiligheidsregio is opgenomen dat als een bovenlokale
ramp of crisis zich voordoet en meerdere burgemeesters het opperbevel
voeren, de voorzitter van de veiligheidsregio gebruik kan maken van
doorzettingsmacht. Voor bovenregionale incidenten is nog geen bepaling
opgenomen.

4

In het huidige wetsvoorstel is dit als zodanig opgenomen. Hierover zal in de parlementaire behandeling nog
worden gesproken. Indien een andere uitkomst gestand doet, zal dit worden aangepast.
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4.1.3.1

Brandweer

Brandweer

De brandweer is bij incidenten en grootschalige ongevallen
verantwoordelijke voor een aantal rampbestrijdingsprocessen.

Taken

De door het bestuur van de veiligheidsregio ingestelde brandweer
voert in ieder geval de volgende taken uit:
a) het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;
b) het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij
ongevallen anders dan bij brand;
c) het waarschuwen van de bevolking;
d) het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van
ontsmetting;
e) het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied
van de brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken
en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen;
f) De regionale brandweer voert tevens taken uit bij rampen en crises in
het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Elk college van burgemeester en wethouders kan besluiten tot het hebben
van een gemeentelijke brandweer, die in de eigen gemeente de
bovengenoemde taken a) en b) uitvoert.
Indien alle gemeenten in een regio besluiten een gemeentelijke brandweer
te hebben, dan voert de door het bestuur van de veiligheidsregio
ingestelde brandweer hetgeen beschreven is onder a) en b) dus niet uit.

Wettelijk kader

4.1.3.2

Het Wetsvoorstel veiligheidsregio’s formuleert de taken van de brandweer
(onder andere redding en brandbestrijding) en regelt, gebruik makend van
de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, de instelling van de Regionale
Brandweren onder verlengt lokaal bestuur, en de positie van de Regionaal
Commandant.

GHOR

GHOR

Bij rampen en zware ongevallen is het redden, verstrekken van
geneeskundige hulp en zorg aan slachtoffers de eerste prioriteit. De opzet
van de GHOR is het garanderen van een vloeiende overgang van de
dagelijkse spoedeisende hulpverlening naar geneeskundige hulpverlening
bij rampen en zware ongevallen.

Taken

De GHOR-taak van het bestuur houdt in het maken van afspraken met in
de regio aanwezige instellingen 5 zoals ziekenhuizen en zorgaanbieders
zoals
artsen 6
alsmede
met
de
regionale
ambulanceen
gezondheidsdiensten over hun voorbereiding op, inzet en nazorg bij zware
ongevallen, rampen en crisissituaties.
De directeur GHOR heeft onder verantwoordelijkheid van het bestuur van
de veiligheidsregio als hoofdtaken:
a)

5
6

het organiseren van die zaken die nodig zijn ter voorbereiding op, dan
wel afhandeling van de geneeskundige hulpverlening (regisserende
taak);

Als bedoeld in de Wet toelating zorginstelling.
Als bedoeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.
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b) belast met de operationele leiding van de geneeskundige
hulpverlening;
c) het leiding geven aan een operationele organisatie in het kader van
diezelfde geneeskundige hulpverlening (sturende en coördinerende
taak);
d) de voorbereiding op en de coördinatie bij de afhandeling van de
nazorg (nazorg in de brede zin van het woord);
e) het waar nodig adviseren van het bestuur bij de besluitvorming voor
het verstrekken van vergunningen voor bijvoorbeeld het houden van
grote evenementen waar geneeskundige hulpverleningsaspecten een
rol kunnen spelen.
Wettelijk kader

4.1.4
Politie

Op grond van de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en
rampen (Wghor) zijn er organisaties aangewezen voor de GHOR.

Politie
De Nederlandse politie bestaat uit 25 regionale korpsen en het Korps
Landelijke Politie Diensten (KLPD). De 25 korpsen leveren een bijdrage
aan veiligheid, leefbaarheid en de bestrijding van criminaliteit in hun eigen
stukje Nederland. Het KLPD organiseert de landelijke politietaken. Dit is
dus een landelijke politiedienst die onder andere bijzondere politietaken
uitvoert op recherchegebied maar ook (blauwe)politietaken op het water,
het spoor en in de lucht.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is
verantwoordelijk voor de Nederlandse politie als geheel. Omdat de
Nederlandse politie bestaat uit 25 korpsen, is één burgemeester uit een
regio (vaak de burgemeester van de grootste gemeente) de
korpsbeheerder. Hij of zij is verantwoordelijk voor het beheer van één van
de 25 politiekorpsen en overlegt daarover met de hoofdofficier van justitie.
Wie het 'bevoegd gezag' is voor de politie en dus beslissingen mag
nemen, verschilt per politietaak. Als het gaat om handhaven van de
openbare orde of om hulpverlening, heeft de burgemeester van de
betreffende gemeente de leiding. Maar, als de politie wordt ingezet voor
het opsporen van strafbare feiten, dan doet zij dit onder de
verantwoordelijkheid van een officier van justitie van het Openbaar
Ministerie (zie paragraaf 3.1.5).
Beide gezagsdragers (de burgemeester en de (Hoofd-)Officier van Justitie)
overleggen, samen met de korpschef, over het optreden van de politie bij
deze taken. Dit wordt de “driehoek” genoemd.

Taken

Conform de Politiewet heeft de politie tot taak in ondergeschiktheid aan
het bevoegde gezag en in overeenstemming met de geldende
rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de
rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.
Een van de diensten van het KLPD is de Dienst Waterpolitie. De Dienst
Waterpolitie (DWP) is verantwoordelijk voor opsporing, toezicht en
handhaving op de hoofdtransportassen, hoofdvaarwegen en grote
wateroppervlakten in Nederland. Zo leidt de Waterpolitie de beroeps- en
recreatievaart op deze wateren in goede banen.
Deze dienst handelt tevens ernstige scheepvaartongevallen af en doet
branchegerelateerde opsporingsonderzoeken zoals ladingdiefstal in de
beroepsvaart.
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Ook de politiezorg buiten de kustlijn (het niet gemeentelijk ingedeelde
gebied van de territoriale wateren van de Noordzee en wereldwijd aan
boord van Nederlandse schepen) valt onder de verantwoordelijkheid van
het KLPD / de Waterpolitie. Op het deel Noordzee waar de Kustwacht
verantwoordelijk
is
voor
de
incidentbestrijding,
vallen
de
incidentbestrijdingstaken van het KLPD onder coördinatie plaats van het
Kustwachtcentrum.
Naast de Dienst Waterpolitie is er de Dienst operationele Ondersteuning &
Coördinatie van het KLPD. Deze dienst biedt operationele ondersteuning
op het gebied van openbare orde en veiligheid aan het KLPD zelf, de
regionale politiekorpsen en andere overheidsdiensten. Ondersteuning in
de vorm van mensen, materieel en expertise, met name op het gebied van
noodhulp, intake en informatie voor opsporing en handhaving. Onder deze
dienst vallen ook de Dienst Luchtvaartpolitie en de Dienst Levende Have
Politie.
Wettelijk kader

In (besluiten op basis van de) Politiewet is de taakstelling van de politie
geregeld, is de politie regionaal georganiseerd en de KLPD ingesteld. Het
optreden bij incidenten op het water kan plaatsvinden op grond van
algemene bepalingen in de Politiewet. Opgemerkt wordt dat specifieke
bepalingen
voor
de
scheepvaart
beschreven
zijn
in
de
Scheepvaartverkeerswet, deze dienen primair te worden opgevolgd.
Secundair kan gebruik worden gemaakt van de bepalingen uit de
Politiewet.

4.2

Specifieke watergerelateerde partijen

4.2.1

Bevoegde gezagen voor het water

Waterbeheer

Waterbeheer is de overheidszorg gericht op de doelstellingen zoals
neergelegd in de diverse wetten en wordt veelal onderscheiden in de
zorg voor:
-

-

waterkwaliteit, vallend onder de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren, de Wet verontreiniging zeewater en de Wet
milieubeheer;
waterkwantiteit, vallend onder de Wet op de waterhuishouding en de
Grondwaterwet;
veiligheid (zowel waterkwantitatief, als ook waterkwalitatief en
waterkering vallen onder de Wet op de Waterkering);
het zogenaamde bakbeheer, vallend onder de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken alsmede de waterschapskeuren.

Na inwerkingtreding van de Waterwet (in de loop van 2009) vervallen de
bovengenoemde specifieke wettelijke regelingen. De gedachte hierachter
is dat de bovenstaande onderdelen van waterbeheer wel kunnen worden
onderscheiden, maar in samenhang moeten worden behandeld. Dit wordt
aangeduid als integraal waterbeheer.
Nautisch
beheer

Onder nautisch beheer wordt verstaan het beheer dat verband houdt met
de ordening van het scheepvaartverkeer (verkeersmanagement). Het
nautisch beheer is gebaseerd op de Scheepvaartverkeerswet. Voor de
rijksvaarwegen is de minister van Verkeer en Waterstaat het bevoegd
gezag (art. 2 Svw). Voor regionale vaarwegen is in de meeste gevallen de
provincie bevoegd gezag.
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Beheer
waterstaatswerken

In de Waterstaatswet van 1900 is een aantal bepalingen opgenomen in
verband met de rampenbestrijding.
De beheerders van waterstaatswerken (Rijkswaterstaat, waterschappen,
provincies en gemeenten) zijn verplicht tot het uitvoeren van
risicoanalyses, het maken van calamiteitenplannen die zijn afgestemd op
de rampenbestrijding te land, het beoefenen van de plannen en het
actualiseren ervan (zie verbijzondering verantwoordelijkheid gemeenten in
artikel 69 lid 4).
Indien er sprake is van een situatie van gevaar in de zin van de
Waterstaatswet 1900, terwijl die situatie (nog) niet is te kwalificeren als
een ramp in de zin van de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo)
beschikt de beheerder van waterstaatswerken over de noodzakelijke
bevoegdheden. In een dergelijk geval is de bevoegdheid van de
burgemeester (nog) niet aan de orde. Bij dergelijke gevaren voor het
waterstaatswerk kunnen onder omstandigheden ook tot een onmiddellijke
belemmering (stopzetten) van het scheepvaartverkeer leiden.
De Wrakkenwet stelt in openbare wateren, waartoe ook de territoriale zee
wordt gerekend, de beheerder van het water of waterstaatswerken in staat
vaartuigen of overblijfselen daarvan en alle andere voorwerpen, die zijn
gestrand, gezonken of aan de grond geraakt, op te (doen) ruimen zonder
voor eventuele schade aan het vaartuig, het opgeruimde voorwerp dan
wel zaken aan boord of in het voorwerp aansprakelijk te kunnen worden
gesteld.

4.2.1.1
Noordzee

Beheerder Noordzee

In de aanloopgebieden (dat wil zeggen bepaalde zeeroutes naar en van
havens, aangewezen in artikel 2 sub d Scheepvaartreglement territoriale
zee) zijn door de minister van Verkeer en Waterstaat bevoegde
autoriteiten aangewezen onder meer inzake het geven van
verkeersaanwijzingen op grond van artikel 9 Scheepvaartverkeerswet (in
de Regeling aanwijzing bevoegde autoriteiten Scheepvaartreglement
territoriale zee van 1997). Dit is in vrijwel alle gevallen de
Rijkshavenmeester die in het betreffende gebied verantwoordelijk is voor
het nautisch beheer. Voor de territoriale zee buiten de aanloopgebieden is
de directeur Kustwacht aangewezen als nautisch beheerder. 7
De nautisch beheerders zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de
incidentbestrijding in hun gebieden. Zij kunnen ondersteuning krijgen van
de Kustwacht bij de afhandeling van incidenten. De nautisch beheerder
kan de verantwoordelijkheid voor de incidentbestrijding ook in zijn geheel
overdragen aan de Directeur Kustwacht.
Afhankelijk van de categorie-indeling bij opschaling en de instelling van
het Regionaal Beheersteam Noordzee (RBN), vindt er met betrekking tot
de aanloopgebieden overdracht van bevoegdheden plaats. Beleidsmatig
gaan deze bevoegdheden van de nautisch beheerder over naar het RBN,
operationeel naar het Kustwachtcentrum. Namens de voorzitter van het
RBN wordt de betrokken nautisch beheerder van het toepassen van de
Wet BON en/of het vigerende ‘Rampenplan voor de Noordzee’ op de
hoogte gesteld.

7

Brainich von Brainich Felth, Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid 2006, p. 269, sub 5b.
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Onderstaand is opgenomen welke nautisch beheerder op de Noordzee is
aangewezen.

4.2.1.2
RWS

Gebied

Nautisch beheerder

Aanloopgebied Scheldemonden

Rijkshavenmeester Westerschelde

Aanloopgebied Rotterdam

Rijkshavenmeester van Rotterdam,
werkzaam bij Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Aanloopgebied Scheveningen

Stadsbeheermanager van het Stadsdeel
Scheveningen van de Dienst Stadsbeheer
van de gemeente Den Haag

Aanloopgebied IJmuiden

Centraal nautisch beheer:
Rijkshavenmeester Amsterdam

Aanloopgebied Den Helder

Commandant der maritieme middelen van
de Koninklijke marine te Den Helder

Aanloopgebied Brandaris en het
aanloopgebied Eemsmonding

Hoofdingenieur-directeur in de directie
Noord-Nederland van het DirectoraatGeneraal Rijkswaterstaat

Territoriale zee
behoudens de aanloopgebieden

Minister van Verkeer & Waterstaat belegd
bij de Directeur Kustwacht

Beheerder rijkswateren

Het Rijk is beheerder van het zogeheten waterhuishoudkundighoofdsysteem: grote rivieren en kanalen en de Noordzee, van de
dammen tussen de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, en van de
Afsluitdijk. Daarnaast is Rijkswaterstaat (RWS) als bevoegd gezag
verantwoordelijk voor het nautisch beheer op scheepvaartwegen. RWS is
de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat die
in de praktijk aan deze beheerders rol gestalte geeft. De rijksoverheid is,
net als waterschappen, gemeenten en provincies, ook beheerder van
waterstaatswerken.
De rijksheren als HID’s en Rijkshavenmeesters kunnen als adviserend
crisispartner betrokken zijn in veiligheidsregio’s.

4.2.1.3
Provincie

4.2.1.4
Waterschap

Beheerder provinciale wateren

De provincie heeft op grond van diverse wettelijke bepalingen watertaken.
Dit is het geval bij het grondwaterbeheer en bij het vaarwegbeheer. Als
vaarwegbeheerder op de regionale wateren gaat de provincie over het
nautisch beheer en/of het beheer van waterstaatswerken. Deze taken zijn
niet automatisch aan elkaar gekoppeld.
Waterschappen

Een waterschap is belast met de waterstaatkundige zorg van een bepaald
gebied. De rol die het waterschap in het kader van de incidentbestrijding
vervult, hangt nauw samen met de wettelijke taken waarmee het
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waterschap kan zijn belast:
o
o
o

zorg voor de bescherming van het land tegen overstroming
(waterkeringszorg);
zorg voor waterhuishouding (oppervlaktewaterbeheer, zowel in
kwantitatieve als in kwalitatieve zin);
de zorg voor land- en vaarwegen.

Soms blijft de provincie de bevoegde vaarwegbeheerder en wordt bij
bestuursovereenkomst geregeld dat het waterschap tegen vergoeding het
vaarwegbeheer verzorgt.
De dijkgraaf is in het Wetsvoorstel veiligheidsregio’s opgenomen als
mogelijke adviseur van het Veiligheidsbestuur.
4.2.1.5

Beheerder gemeentelijke wateren

Naast de indeling van wateren naar rijk, waterschap en provincie kan ook
de gemeente watertaken hebben. Dit geldt voor grondwater in de
bebouwde kom en hemelwater alsmede voor het vaarwegbeheer op de
gemeentelijke wateren. Ook kan een gemeente havenbeheerder zijn.

Gemeente

4.2.1.6

Havens

Haven

Een haven is een aanlegplaats voor schepen. Vaak wordt de benaming
ook gebruikt om de plek aan te geven waar goederen worden verscheept
en gelost.

Havenbedrijf

De havenbedrijven zijn de verantwoordelijke instanties die zorg dragen
voor vlot, veilig, schone en beveiligde afwikkeling van de scheepvaart in
het beheergebied. Het havenbedrijf is de bevoegde autoriteit op grond van
het
binnenvaartpolitie
reglement,
de
Havenverordening,
de
Havenbeveiligingswet en andere relevante wetten. Het Havenbedrijf kan
ten behoeve van een goede doorstroming en orde op het water
verkeersmaatregelen nemen zoals verkeersbesluiten en bekendmakingen
aan de scheepvaart.
Een havenbedrijf kan zowel privaatrechtelijke alsmede publiekrechtelijke
bevoegdheden hebben en kunnen qua rechtspersoonlijkheid verschillen
(bijvoorbeeld als NV of gemeentelijke dienst).
In de haven van Rotterdam treedt de Divisie Havenmeester (de nautisch
beheerder) op als hulpverleningsdienst. De Rotterdamse rol bij
incidentbestrijding wijkt af ten opzichte van de overige taakuitvoering van
de nautisch beheerders. De havenbeheerders in de overige (zee)havens
zijn veelal ondersteunend aan de hulpverleningsdiensten terwijl in
Rotterdam
de Divisie Havenmeester (de nautisch beheerder)
hulpverleningsdienst is. De (Rijks) Havenmeester van Rotterdam is vast
lid van de Veiligheidsdirectie van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Rijkshavenmeester

De rijkshavenmeester is door de Minister van Verkeer en Waterstaat
aangewezen als de bevoegde autoriteit voor de nautische veiligheid en
het scheepvaartverkeer. Hij is verantwoordelijk voor de veiligheid van het
scheepvaartverkeer in zijn gebied. Er zijn enkele belangrijke
‘aanloopgebieden’ waarbinnen scheepvaart Nederland bereikt. Het gaat
hier om de kustwateren voor de Westerschelde, Rotterdam,
Scheveningen, IJmuiden, Den Helder, Terschelling en de Eemsmonding.
De Rijkshavenmeesters staan in nauw contact met de HID van deze
regio’s.
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4.2.2
Verkeerscentrale

Verkeercentrale
Voor een vlotte en veilige doorvaart krijgt de scheepvaart begeleiding
vanaf speciale verkeerscentrales op de wal. Vanuit de verkeerscentrale
wordt informatie gegeven (of er werkzaamheden zijn, mogelijke ondieptes
of verplaatste betonning, afwijkingen van de waterstand, etc.) aan het
scheepvaartverkeer. Opgemerkt wordt dat de verkeerscentrales niet
landelijk dekking verzorgen op alle wateren. De Scheepvaartverkeerswet
is van toepassing op de binnenwateren en de Nederlandse territoriale
zee. 8
In de Scheepvaartverkeerswet is opgenomen dat een verkeersaanwijzing
door een daartoe bevoegd persoon gegeven kan worden aan een of
meerdere verkeersdeelnemers. De aangestelde ambtenaren die
aangesteld en bevoegd zijn kunnen aan de schipper bindende
verkeersaanwijzingen geven. Deze hebben betrekking op zowel het
varend als het stilliggend ‘verkeer’. Deze aanwijzing is een gebod of
verbod om een bepaald resultaat in het verkeersgedrag te
bewerkstelligen. De kapitein is verplicht de aanwijzing op te volgen, tenzij
hij op grond van goed zeemanschap verplicht is hiervan af te wijken.
Indien de kapitein de verkeersaanwijzing overtreedt en daardoor
onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen of goederen ontstaat
of dreigt te ontstaan, heeft het bevoegd gezag de bevoegdheid
bestuursdwang toe te passen ter voorkoming of bestrijding van dat
gevaar. Hierdoor kan de beheerder van het water door middel van feitelijk
handelen zelf optreden.

4.2.3
Kustwachtcentrum

Kustwacht
Bij incidentbestrijding op zee zal er in veel gevallen sprake zijn van
opsporings- en reddingsactiviteiten, meestal aangeduid als Search and
Rescue (SAR). In internationale verdragen is bepaald dat kuststaten de
verplichting hebben een SAR-dienst in stand te houden (zowel maritiem
als aeronautisch). De Directeur Kustwacht is verantwoordelijk voor het
functioneren van de SAR-dienst, de coördinatie van de opsporing en
redding en het opstellen van operationele procedures in een Operationeel
Plan Search and Rescue (OPPLAN-SAR).
De SAR-verantwoordelijkheid is in Nederland vastgelegd in de “Regeling
inzake de SAR-dienst 1994”. Het maritieme verantwoordelijkheidsgebied
voor de SAR-dienst strekt zich uit over de Territoriale Wateren en de
Exclusieve Economische Zone (EEZ) van de Noordzee en aeronautisch
over het Nederlandse Flight Information Region (FIR-Amsterdam). Deze
regeling kent geen onderscheid tussen aanloopgebieden en de rest van
de territoriale zee en is dus van toepassing op de gehele territoriale zee
en EEZ (waaronder de gemeentelijk ingedeelde eerste kilometer
Noordzee gezien vanaf de kust).
Voor het Noordzeegebied geldt dat de SAR-operaties onder de leiding van
de Directeur Kustwacht worden uitgevoerd, onder verantwoordelijkheid
van de minister van Verkeer en Waterstaat. In aanvulling hierop heeft de
Minister van Verkeer en Waterstaat in samenspraak met de Minister van
Defensie besloten dat de verplichte SAR-taak van de Kustwacht voor de
kustwateren wordt uitgebreid met de SAR-taak voor een aantal
gemeentelijke ingedeelde wateren, te weten het IJsselmeergebied

8
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inclusief de randmeren, de Waddenzee en de Zeeuwse en Zuid-Hollandse
Stromen (de zogenaamde ruime binnenwateren). Het redden op de
gemeentelijk
ingedeelde
wateren
maakt
deel
uit
van
de
rampenbestrijdingsketen die onder verantwoordelijkheid van de
burgemeester valt van de plaats waar het incident zich voordoet.

Wettelijk kader

Voor de incidentbestrijding op de Noordzee dient er onderscheid gemaakt
te worden in Search and Rescue (SAR) en de rol van de Kustwacht als
nautisch beheerder in de rampenbestrijding op grond van de Wet BON.
Opgemerkt wordt dat SAR niet onder de Wet BON valt.
Voor de territoriale zee buiten de aanloopgebieden is op grond van de Wet
BON en het Scheepvaartreglement territoriale zee de Minister van Verkeer
& Waterstaat aangewezen als nautisch beheerder en zodoende
verantwoordelijk voor de incidentbestrijding. Deze taak is belegd bij de
Directeur Kustwacht.
Verantwoordelijkheden
In de Regeling inzake de SAR-dienst 1994 is opgenomen dat de directeur
Kustwacht verantwoordelijk is voor de SAR-acties op de Noordzee. De
SAR-dienst is uitgebreid met het werkgebied op de gemeentelijk
ingedeelde ruime binnenwateren.
In de Brandweerwet 1985 (en ook in het Wetsvoorstel veiligheidsregio’s) is
opgenomen dat de brandweer verantwoordelijk is voor het redden van
mens en dier op gemeentelijk ingedeeld gebied. Op basis van deze twee
bepalingen lijkt het alsof twee instanties verantwoordelijk zijn voor het
redden op de gemeentelijke ingedeelde ruime binnenwateren.
Naast de onduidelijkheid over de taakstelling is ook de benoeming van de
‘operationele leiding’ over het incident op de ruime binnenwateren in de
SAR-regeling strijdig met de Wrzo.
Dat het redden (SAR) onder de Kustwacht valt is dus niet eenduidig
geregeld; het Besluit en de Regeling kunnen niet als lex specialis ten
opzichte van de Gemeentewet, Brandweerwet 1985 en Wrzo worden
beschouwd, aangezien het immers geen wet in formele zin is.
Deze vermeende tegenstrijdigheid is opgetekend in een brief aan de
Tweede Kamer en het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. De reactie hierop zal worden opgenomen in dit
document.

4.2.4
KNRM

KNRM
De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) is
hulpverlener op zee en de ruime binnenwateren in het werkgebied van de
Nederlandse Kustwacht.
Op reddingstations langs de kust zijn reddingsboten gestationeerd en
worden bemand door professionele vrijwilligers. Alarmering geschiedt door
het Kustwachtcentrum en gemeenschappelijke meldkamers. De KNRM
garandeert haar inzet 24 uur per dag. Gestreefd wordt dat 15 minuten na
alarmering de reddingboten op het water zijn.
De Radio Medische Dienst (RMD) van de KNRM is 24 uur per dag
oproepbaar via het Kustwachtcentrum. Zeevarenden, waar ook ter wereld,
kunnen hier medisch advies vragen bij één van de KNRM-artsen. De RMD
geeft uitvoering aan de internationaal vastgelegde verplichting van de
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Staat der Nederlanden (i.c. ministerie van Verkeer en Waterstaat) om in
die advisering en hulpverlening te voorzien.
De KNRM is een zelfstandige organisatie, die bestaat dankzij donaties en
schenkingen, zonder structurele overheidssubsidie.
4.2.5
Reddingsbrigade

4.2.6

Reddingsbrigade
Reddingsbrigade Nederland is de overkoepelende organisatie van zo'n
180 reddingsbrigades in Nederland. Deze verzorgen onder meer
strandwacht- of bewakingsdiensten langs de Noordzeekust, de Zeeuwse
wateren, het IJsselmeer, drukke vaarwegen en recreatiegebieden. Op
basis van een overeenkomst met het Nationaal Rampenfonds (NRF), het
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de
Reddingsbrigade Nederland hebben de reddingsbrigades een taak in de
landelijke rampbestrijding op het water. Voor deze taak beschikt de
Reddingsbrigade over reddingsvaartuigen geschikt voor evacuatie en
vervoer over water. Een andere naam voor Reddingsbrigade Nederland is
KNBRD.
Overige particuliere organisaties

Overige

Op het water zijn meerdere particuliere organisaties actief.

redders

Zo dragen bergingsmaatschappijen zorg voor het ver-, wegslepen en
bergen van schepen die in nood verkeren of hebben verkeerd. Het bergen
geschiedt primair in opdracht van de kapitein/scheepseigenaar en
secundair kan de overheid opdracht geven tot het bergen van schip en/of
de lading.

particulier

De
(rijks)overheid
kan
met
(bergings)maatschappijen
waakvlamovereenkomsten afsluiten. De uitvoering van taken wordt dan
onder verantwoordelijkheid van de (rijks)overheid uitgevoerd door andere
partijen. In sommige gebieden zijn hierover afspraken gemaakt.
Ook zijn er naast de KNRM en de Reddingsbrigade Nederland nog andere
hulpverleners op het water actief. Deze zijn niet aangesloten bij de twee
eerder genoemde organisaties en verrichten uit eigen naam hulp.
De opdracht tot ondersteuning kan door de kapitein en/of bevoegd gezag
(waaronder de nautisch beheerder) worden gegeven. Alle activiteiten op
het water vallen onder het toezicht nautisch beheerder.
4.2.7
Eigenaar &
Kapitein

Eigenaar en kapitein
De eigenaar van een schip dient zorg te dragen dat de risico’s op het
schip tot een minimum beperkt worden. Tevens dient de eigenaar zorg te
dragen voor een adequate uitrusting en materiaal om incidenten zelf te
kunnen bestrijden. De kapitein heeft het gezag over het schip, de
bemanning en opvarenden.
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1
1.1

Inleiding

Inhoud hoofdstuk

Inleiding

Wanneer sprake is van een (dreigende) ramp of incident, is snelle
besluitvorming nodig en intensieve samenwerking tussen de
functionarissen en diensten die betrokken zijn bij de bestrijding. Het
multidisciplinaire karakter van de incidentbestrijding vergt volstrekte
helderheid over de organisatiestructuur en de positie en functie van de
betrokken functionarissen.
De politiek-bestuurlijke ontwikkelingen op nationaal niveau en de
huidige operationele praktijk in de veiligheidsregio’s hebben geleid tot
de behoefte aan het definiëren van een randvoorwaardelijk
minimumniveau waaraan de veiligheidsregio’s onder operationele
omstandigheden moeten voldoen. Deze opvatting heeft zich vertaald in
de Basisvereisten Crisismanagement (LBCB, november 2006).
De basisvereisten hebben naast kwaliteitsverbetering op systeemniveau
en effectiviteitverbetering op operationeel niveau ook een belangrijke
functie in het “managen van verwachtingen”.
De processen die als randvoorwaardelijk voor de operationele invulling
zijn benoemd, betreffen:
- Melding & alarmering
- Op- & afschaling
- Leiding & coördinatie
- Informatiemanagement
Ook de incidentbestrijding op het water is gebaat bij een adequate
invulling van bovengenoemde processen.
Kenmerkend voor deze processen is dat ze geen inhoudelijk karakter
hebben – zoals de rampbestrijdingsprocessen (zie B3) – maar absoluut
randvoorwaardelijk zijn voor het functioneren van het systeem. Deze
processen zijn voorwaardenscheppend.
In het rapport Basisvereisten Crisismanagement; de decentrale normen
benoemd wordt uitgebreid ingegaan op de normen die gezamenlijk de
basis van de organisatie van de incidentbestrijding vormen.
De basisvereisten worden momenteel in het Besluit veiligheidsregio’s
(AMvB onder de Wet veiligheidsregio’s) verwerkt. Dit document zal
uiteindelijk worden aangepast op de besluitvorming daaromtrent.

Relatie met B1

In dit hoofdstuk wordt kort uiteengezet wat de basisvereisten zijn en
welke meerwaarde zij bieden.
In Deel B – hoofdstuk 1 “Randvoorwaardelijke processen” wordt
vervolgens nader ingegaan op de invulling van de processen specifiek
toegespitst op de organisatie van incidentbestrijding op het water.

HVR

Dit hoofdstuk vormt een aanvulling op Deel A hoofdstuk 3 ‘Organisatie
van de rampenbestrijding’ van het Handboek Voorbereiding
Rampenbestrijding. Waar de HVR een toelichting geeft op de
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organisatiestructuur van de rampenbestrijding met leiding en
coördinatie, vult voorliggend onderdeel het hoofdstuk aan met de meer
recent ontwikkelde de Basisvereisten Crisismanagement, de
voorwaardenscheppende (initiële) processen.

2
2.1

Basisvereisten organisatie

Beschrijving

Initiële
processen

Een viertal processen hebben geen specifiek inhoudelijk karakter, zoals de
deelprocessen maar zijn randvoorwaardelijk voor het functioneren van het
systeem van incidentbestrijding:
1.
2.
3.
4.

Melding & alarmering
Op- & afschaling
Leiding & coördinatie
Informatiemanagement

De hoofdstructuur van de rampenbestrijding wordt opgebouwd door deze
processen.
Toelichting

Onderstaand is een korte toelichting opgenomen van de initiële processen
opgenomen, die bij elk (grootschalig) incident randvoorwaardelijk zijn voor
een effectieve bestrijding. De processen kennen een sterke verwevenheid.
De processen sluiten immers op elkaar aan. Onderstaand is het doel van
de vier onderscheiden processen beschreven.
De beschrijving de processen is ontleend aan de rapportage
“Basisvereisten
Crisismanagement”
van
het
Landelijk
Beraad
Crisisbeheersing, van november 2006.

1. Melding &

Het doel van dit proces betreft het verkrijgen, (zo mogelijk) verifiëren en
combineren van de essentiële gegevens van een incident, het beoordelen
van die gegevens, die vertalen naar de initiële hulp- en inzetbehoefte en
het zo snel en effectief mogelijk beschikbaar maken van die hulp.

alarmering

Voorbeeld bij
incidentbestrijding op
het water

Bij een melding van een incident op het water kunnen zowel de GMK van
een Veiligheidsregio, het Kustwachtcentrum, een Verkeerscentrale
(nautisch), de 112 centrale te Driebergen, als het Operationeel Centrum
KLPD betrokken zijn. Iedere verbindings- en meldkamer alarmeert aan de
hand van het scenario de betreffende hulpverleningsdiensten.
De voorwaarden voor juiste melding en alarmering zijn:
o Gestandaardiseerd protocol ‘doormelding’ van de ontvangende
meldkamer naar de andere betrokken meldkamers (per gebied
vooraf vastleggen);
o Aanwijzen van een coördinerende meldkamer per gebied, die
verantwoordelijk is voor de informatie-uitwisseling tussen de
meldkamers;
o Verbindingschema’s en afspraken dienen generiek te worden
vastgelegd.

afschaling

Het doel van dit proces is om steeds zoveel mogelijk de juiste hoeveelheid
bestrijdingspotentieel (mensen en middelen) beschikbaar te hebben om
een grootschalig incident optimaal te bestrijden.

Voorbeeld bij

Het basisprincipe van de Geïntegreerde Regionale Incidentbestrijdings-

2. Op- &
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incidentbestrijding op
het water

3. Leiding &
coördinatie

Voorbeeld bij
incidentbestrijding op
het water

4. Informatiemanagement

Voorbeeld bij
incidentbestrijding op
het water

procedure (GRIP) is de multidisciplinaire opschaling. Als één partij
opschaalt, dat dan de andere partijen mee opschalen en vervolgens in
overleg weer afschalen als van een discipline geen inzet nodig is.
Opschalen wil niet altijd zeggen dat er manschappen ter plaatse gaan. Dit
kan ook alleen een leidinggevende zijn.
Alle partijen, ook de waterpartijen, dienen in de systematiek in te groeien
en zich aan te passen. Alle partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen
deelprocessen en de monodisciplinaire invulling, maar dienen eenduidig
multidisciplinair af te stemmen, via eenhoofdige leiding.
Het doel van dit proces is het zo optimaal mogelijk bestrijden van een
grootschalig incident. Dit door een effectieve aansturing van alle betrokken
diensten, sleutelfunctionarissen en eenheden te waarborgen. Het proces
behelst voor alle disciplines (horizontaal) en voor alle niveaus (verticaal)
het in onderlinge samenhang vaststellen van de wijze van bestrijden van
het incident (besluitvorming), het coördineren van en leiding geven aan de
feitelijk bestrijding c.q. aan de inhoudelijke rampbestrijdingprocessen, het
monitoren van de resultaten en het op basis hiervan beoordelen en
bijstellen van de bestrijding.
De leiding en coördinatie op het land is in het algemeen inmiddels redelijk
georganiseerd. In de meeste gevallen is helder welke functionaris op welk
niveau opereert. Voor de incidentbestrijding op het water dient op
onderdelen nog bepaald te worden wie in welk gremium zitting neemt.
Daarom worden afspraken gemaakt over de volgende zaken:
o De GRIP-structuur dient verhelderd te worden ten behoeve van de
incidenten op het water, met daarbij benoemd welke
organisatie/functionaris in welk team/gremium zal aansluiten;
o Tevens is het van belang om te bepalen in welke fase de
gemeentelijke processen opgestart worden (landelijk issue, speelt
niet alleen bij incidenten op het water);
o In het CoPI lijkt een vertegenwoordiger van de waterpartijen
gewenst;
o Met betrekking tot SAR worden specifieke afspraken gemaakt.
Het doel van het proces informatiemanagement is het verkrijgen van alle
voor de bestrijding van het grootschalig incident relevante informatie en die
actief beschikbaar stellen. De juiste informatie moet in de juiste vorm en op
het juiste moment beschikbaar zijn voor degenen die deze nodig hebben.
De juiste informatie kan in dit verband worden gedefinieerd als de actuele,
essentiële onderwerpen van het grootschalig incident, de verwachte
effecten en de ingezette capaciteiten. Hieronder valt ook de expertise die
nodig is voor een effectieve bestrijding. De juiste vorm is in elk geval een
multidisciplinair totaalbeeld met deze essentiële zaken, dat goed
toegankelijk, overzichtelijk en zoveel mogelijk gestandaardiseerd is.
Voor incidentbestrijding op het water zijn meerdere verbindings- en
meldkamers betrokken:
o Kustwachtcentrum
o 112-meldkamer te Driebergen
o Operationeel Centrum KLPD
o Gemeenschappelijke Meldkamers in de Veiligheidsregio’s
o Verkeerscentrales
Het is daarom van essentieel belang om helder vast te leggen wie
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alarmeert en met wie en waarover communiceert.
Bij de verbindingslijnen dient een onderscheid te worden gemaakt tussen
“alarmeren” en “informeren” en tevens tussen de operationele
monodisciplinaire informatielijnen en de informatielijnen noodzakelijk voor
multidisciplinaire afstemming.
Samenhang
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1.1
Inleiding

Inleiding

Inhoud deelrapport
Om de organisatie zo goed mogelijk in te richten en op te bouwen zijn de
volgende randvoorwaardelijke processen van groot belang:
- Melding & alarmering
- Op- & afschaling
- Leiding & coördinatie
- Informatiemanagement
Kenmerkend voor deze processen is niet alleen dat ze een noodzakelijke
randvoorwaarde zijn voor het effectief functioneren van de
incidentbestrijding en crisisbeheersing, maar ook dat ze een
multidisciplinair karakter hebben. Het zijn dus de processen die de
gezamenlijke bestrijding van grootschalige incidenten mogelijk maakt.
Samenhang processen
Door middel van de processen melding & alarmering en op- & afschalen
wordt de multidisciplinaire hoofdstructuur van de incidentbestrijding
opgebouwd. Deze processen zijn daarom de achilleshiel van de
rampenbestrijding. Wordt de hoofdstructuur niet tijdig genoeg opgebouwd,
dan wordt (vooral) bij acute grootschalige incidenten per definitie afbreuk
gedaan aan de effectiviteit van de bestrijding.
Het proces leiding & coördinatie is essentieel voor het functioneren van de
hoofdstructuur, omdat hiermee alle andere processen worden
aangestuurd. De aanwezigheid van de benodigde mensen en middelen is
immers niet voldoende; het gaat erom dat daarmee het incident
daadwerkelijk wordt bestreden.
Het proces informatiemanagement voorziet tot slot in de meest
elementaire behoefte van alle processen, namelijk de informatie over de
aard en omvang van het incident, de effecten, de wijze van bestrijden en
het aanwezige en nog komende bestrijdingspotentieel.
In voorliggend document zijn deze processen in operationele zin
uitgewerkt, specifiek voor de incidentbestrijding op het water. In deel A2
“Organisatie incidentbestrijding” zijn de processen reeds beleidsmatig
omschreven.

HVR

Aangezien de handreiking “Basisvereisten Crisismananagement – De
decentrale normen benoemd” met een beschrijving en normstelling van de
initiële processen eind 2006 is opgeleverd, zijn deze processen nog niet
beschreven in het HVR.
De basisvereisten worden momenteel in het Besluit veiligheidsregio’s
(AMvB onder de Wet veiligheidsregio’s) verwerkt. Dit document zal
uiteindelijk worden aangepast op de besluitvorming daaromtrent.
Dit hoofdstuk vormt een aanvulling op Deel B hoofdstuk 1
“Organisatiestructuur opschaling” van het Handboek Voorbereiding
Rampenbestrijding. Waterrand heeft ervoor gekozen om het hoofdstuk
“Organisatiestructuur Opschaling” uit te breiden en om te vormen naar het
onderdeel “Randvoorwaardelijke processen” aangezien alleen de
opschalingsstructuur niet voldoende basis biedt voor een adequate
incidentbestrijdingsorganisatie. De randvoorwaardelijke processen bieden
een brede basis voor multidisciplinaire organisatie.
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Opgemerkt wordt dat het Referentiekader Regionaal Crisisplan eveneens
spreekt over randvoorwaardelijke processen. De link tussen de
verschillende benamingen kan als volgt worden gevisualiseerd:
Referentiekader Regionaal
Crisisplan

Waterrand

Indeling in
“Capacity Based Planning”

Indeling in
“Randvoorwaardelijke processen”

Besturende processen (alg)

Leiding & Coördinatie

Primaire processen (spec)

Rampbestrijdingsprocessen

Ondersteunende processen (alg)

Melding & Alarmering
Informatiemanagement
Resourcemanagement
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2
2.1

Melding & alarmering

Procesbeschrijving

Inleiding

Het aannemen van een melding van een incident en het alarmeren van de
hulpverleningsdiensten is de eerste stap in het opstarten van een
incidentbestrijdingsorganisatie. Het doel van het proces melding &
alarmering is het verkrijgen, (zo mogelijk) verifiëren en combineren van de
essentiële gegevens van een incident, het beoordelen van die gegevens,
die vertalen naar de initiële hulp- en inzet behoefte en het zo snel en
effectief mogelijk beschikbaar maken van hulp.

Melding &

Het proces omvat alle activiteiten gericht op het bedrijfszeker, effectief en
tijdig aannemen, verwerken en registreren van de gegevens over het
incident (de melding) en het alarmeren en/of informeren van de juiste
eenheden, functionarissen, instanties en andere hulpbronnen (de uitgifte).

alarmering

Verbindingsen
meldkamers

Melding

Meldinstructie

Cruciaal binnen het proces melding & alarmering zijn de meldkamers en
verkeerscentrales. Het proces dient dusdanig ingericht te zijn, dat
meldingen van incidenten bij de meldkamer of verkeerscentrale
binnenkomen en zij de benodigde hulpverleningsdiensten alarmeren. De
meldkamers fungeren als het ware als een ‘spin in het web’. Bij een
incident op het water zijn verschillende verbindings- en meldkamers
betrokken, te weten:
- Gemeenschappelijke Meldkamers (GMK)
- Kustwachtcentrum (KWC)
- Verkeerscentrales (VC)
- 112 te Driebergen
- Operationeel Centrum KLPD
Incidenten op het water kunnen op verschillende manieren gemeld
worden:
- Via marifoon, dit bericht is te ontvangen door:
o Kustwachtcentrum (KWC) op de Kustwachtwateren
(Noordzee en ruime binnenwateren);
o Verkeerscentrale Nautisch Beheerder (VC);
o Eventueel uitluisterende Waterpolitie;
o Eventueel uitluisterende nautisch beheerders (bijv. RWS);
o Overige uitluisterende schepen of instanties.
-

Via telefoon (112), dit bericht komt binnen bij:
o 112 te Driebergen indien met een mobiel is gebeld;
o Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK: meldkamer van de
Veiligheidsregio’s) indien via een vaste lijn wordt gebeld.

-

Via C2000 (via hulpverlener), dit bericht komt binnen bij:
o De meldkamer waar de C2000 gebruiker is aangemeld.

Meldinstructies zijn van belang om het proces melding & alarmering te
structureren en de incidentbestrijding effectief in te zetten. De
alarmeringsinstructies zullen behandeld worden onder het proces
informatiemanagement.
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Daarbij gelden de volgende randvoorwaarden:
- Per samenhangend watersysteem wordt één GMK als
coördinerende meldkamer aangewezen;
- Bij SAR-acties coördineert het KWC de hulpverlening op de
Noordzee en de ruime binnenwateren in de monodisciplinaire
opschaling 1 .
Nota bene

Opgemerkt wordt dat de Kustwacht alleen betrokken is bij de SARoperaties op de ruime binnenwateren. Op de Nederlandse rivieren,
kanalen en binnenwateren speelt de Kustwacht geen rol en zal dus ook
geen (door)melding plaatsvinden via en naar het KWC.
In deze gevallen zal de daartoe aangewezen GMK als coördinerende
meldkamer optreden.

Alarmering

Na melding en doormelding van het incident alarmeren de meldkamers de
operationele eenheden. Omdat de melding door diverse meldkamers
ontvangen kan worden is een goede afstemming van belang om te
bepalen welke meldkamer wie alarmeert. Hierbij dient de rol van de
coördinerende meldkamer centraal te staan.
In eerste instantie wordt de alarmering via de meldkamers uitgevoerd, in
latere fasen geven ook betrokken leidinggevenden van de disciplines aan
welke eenheden nog meer gealarmeerd moeten worden.

1

Opgemerkt wordt dat de coördinatie van de SAR-acties van het Kustwachtcentrum op de ruime binnenwateren
in de toekomstsituatie mogelijk verschuift richting de nautisch beheerder.
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2.2
Overzicht

Overzicht
Het proces Melding & alarmering bij incidenten op het water is
onderstaand gevisualiseerd (met onderscheid in het optreden op de SARwateren en de rivieren, kanalen en binnenwateren).
Uit deze figuren blijkt dat vele partijen zijn betrokken en dat afhankelijk van
de regionale afspraken onderling contact wordt gelegd. Het is van groot
belang deze afspraken helder en eenduidig vast te stellen.

Per samenhangend watersysteem dienen de meldingsclassificaties en
alarmeringsprotocollen vooraf te worden vastgelegd.
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3
3.1
Op- en
afschaling

Op- & afschaling

Procesbeschrijving
De totale organisatie die nodig is, moet door middel van opschaling
worden opgebouwd. Zonder voldoende mensen en middelen verloopt de
bestrijding en hulpverlening onnodig langzaam en/of kan de coördinatie te
lang op zich laten wachten. Met teveel potentieel worden leiding &
coördinatie, informatiemanagement en andere logistieke processen
daarentegen onnodig belast en wordt de paraatheid c.q. dekking in andere
gemeenten en regio’s ongewenst verlaagd.
Behalve een toename van mensen en middelen is bij de opschaling ook
sprake van een verandering van de structuur, de werkprocessen en
procedures naar een op grootschalige incidenten afgestemde vorm.
Het proces omvat alle activiteiten gericht op het bedrijfszeker, effectief en
tijdig veranderen van het functioneren van de parate en gemeentelijke
diensten vanuit de dagelijkse situatie (basiszorg) naar één (regionale)
operationele en bestuurlijke bestrijdingsorganisatie. Onder dit proces valt
ook het effectueren van de intergemeentelijke, interregionale en landelijke
bijstand en overige ondersteuning.

Monodisciplinaire
opschaling

Opschaling van de hulpverlening bij incidenten gebeurt in de regel in fasen
en start vanuit de monodisciplinaire benadering. De hulpverleningsorganisatie op het land wordt in eerste instantie gevormd door politie,
brandweer en ambulancedienst/GHOR, die elk vanuit hun eigen discipline
redeneren en handelen.
Bij incidentbestrijding op het water zullen daarnaast ook organisaties als
de Kustwacht, de KNRM, de KNBRD, de nautisch beheerder en eventueel
andere (private) organisaties reageren en de eigen middelen inzetten en
de hulpverleningsorganisatie opbouwen.

Multidisciplinaire
afstemming

Uiteindelijk dient tijdens de opschaling het juiste aantal en het juiste niveau
van mensen en middelen te worden ingezet. Opschalen wil niet altijd
zeggen dat er (meer) manschappen ter plaatse gaan. Dit kan ook alleen
een leidinggevende zijn.
Indien er behoefte is aan eenhoofdige leiding wordt er multidisciplinair
opgeschaald:
-

De processen en prioriteiten worden door de diensten bepaald en
in multidisciplinair verband afgestemd;
De mensen (sleutelfunctionarissen) die bij de bestrijding betrokken
moeten worden zijn via de Geïntegreerde Regionale
Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP) gekoppeld aan alarmfasen, in
gezamenlijke rampenbestrijdingsteams. Op die manier wordt
geborgd dat op het juiste niveau door de juiste mensen de
beslissingen kunnen worden genomen.

Ook bij incidenten op het water wordt de landelijke GRIP-structuur
gevolgd. In het volgende hoofdstuk “Leiding & Coördinatie” wordt deze
incidentbestrijdingsprocedure nader uitgewerkt.
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3.2
Proces

Afschaling
Als de bestrijding van het incident de afronding nadert en geen
operationele aansturing meer behoeft, wordt met de afschaling van de
ingezette hulpverleningsdiensten (mensen en middelen) en de bestuurlijke
gremia begonnen.
Ook kan er worden afgeschaald indien er blijkt dat een GRIP niveau lager
meer opportuun is, vanwege nieuwe inzichten of vordering in bestrijding.
Er kan gekozen worden om altijd hoog in te schalen, bijvoorbeeld GRIP 4
en indien gewenst kan er naar een ander GRIP fase afgeschaald worden.
Afhankelijk van de stand van zaken kan er binnen de multidisciplinaire
organisatie ook monodisciplinair worden afgeschaald. Voorkomen moet
worden dat er in de ‘kolommen’ zonder overleg afgeschaald wordt. De
beslissing tot multidisciplinaire afschaling wordt door de hoogst
leidinggevende genomen.
De afschaling vindt gefaseerd (naar niveau) en gecoördineerd plaats, na
expliciete kennisgeving aan of besluitvorming van het direct bovenliggende
niveau. De afhandeling van een incident kan na de afschaling in de
nazorgfase nog enige tijd in beslag nemen.

Link met
Leiding en
coördinatie

De multidisciplinaire afstemming en de invulling van het proces “Op- &
afschaling” is nauw verbonden met het proces “Leiding & coördinatie”. De
verdere invulling en de onderlinge samenhang worden dan ook in het
volgende hoofdstuk besproken.
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4
4.1

Leiding & coördinatie

Procesbeschrijving
Het proces behelst voor alle disciplines (horizontaal) en voor alle niveaus
(verticaal) het in onderlinge samenhang vaststellen van de wijze van
bestrijden van het incident (de besluitvorming), het coördineren van en
leiding geven aan de feitelijke bestrijding c.q. aan de inhoudelijke
rampbestrijdingsprocessen, het monitoren van resultaten en het op basis
hiervan beoordelen en bijstellen van de bestrijding.

Leiding &
coördinatie

Nota bene 1

Benadrukt moet worden dat het proces van Leiding & Coördinatie van
betekenis is voor alle inhoudelijke en voorwaardenscheppende processen
in de incidentbestrijding en dat dit niet pas start nadat de opschaling is
voltooid. Bij de eerste alarmering wordt er al een beslissing over de
opschaling en een besluit over de leiding en coördinatie genomen. Dit
omdat er vanaf het eerste moment de beslissingsbevoegdheid moet zijn
belegd. Deze cruciale besluiten werken door in de bestrijding tijdens de
fase waarin de rampbestrijdingsorganisatie volledig is ontplooid. Bij de
beschrijvingen van de processen melding & alarmering en op- & afschaling
is daarom indirect al aandacht besteed aan leiding & coördinatie.

Nota bene 2

Bij de bestrijding van een incident op het water ontstaat een complexe
situatie met een veelheid aan betrokken actoren van uiteenlopende
disciplines, die ten aanzien van de te nemen besluiten afhankelijk zijn van
elkaar. Het beroep dat bij de bestrijding van een incident op het water op
het vermogen tot aansturing wordt gedaan is groter dan bij incidenten op
het land. Dit geldt met name bij de horizontale coördinatie, dus tussen de
afzonderlijke disciplines. Niet alleen de eigen discipline dient aangestuurd
te worden, maar deze aansturing moet ook in afstemming zijn met de
aansturing van de andere disciplines, zoals reddingsbrigades. Dit betekent
dat de te nemen besluiten (bestrijdingsstrategie) inhoudelijk moeten zijn
voorbereid met de andere disciplines. De complexiteit, de belasting en de
doorlooptijd van het proces nemen hierdoor exponentieel toe.

4.2
Processen

Monodisciplinaire operationele invulling
Bij de incidentbestrijding op het water zijn verschillende partners
betrokken, zoals politie, brandweer, GHOR, gemeenten, maar ook de
Kustwacht,
Rijkswaterstaat,
de
nautisch
beheerder,
KNRM,
Reddingsbrigade, bergingsbedrijven en andere private partijen.
De daadwerkelijke bestrijding kan worden uitgevoerd door andere
overheidsdiensten dan de procesverantwoordelijke of door private partijen.
Deze uitvoering vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de
procesverantwoordelijke. Om helderheid te verkrijgen in de verschillende
processen waar deze diensten een bijdrage aan leveren of
verantwoordelijk voor zijn, wordt de hulpverlening opgesplitst in
rampbestrijdingsprocessen. In de HVR zijn deze processen reeds
beschreven. Echter, voor incidentbestrijding op het water gelden op
onderdelen een andere invulling en/of aanvullingen. Daarom zijn de
reguliere ‘land-processen’ aangevuld met het cluster Water en
Scheepvaart. In hoofdstuk B3 “Rampbestrijdingsprocessen” zijn deze
processen nader uitgewerkt.
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Procesverantwoordelijkheid

On Scene
Coördinator

Multidisciplinaire
aansturing

Waterfunctionaris

Ieder rampbestrijdingsproces heeft een procesverantwoordelijke. Deze
partij is verantwoordelijk voor de monodisciplinaire operationele inhoud en
uitvoering.
Op het water doet zich de omstandigheid voor, dat niet altijd het gehele
incident voor alle procesverantwoordelijken zichtbaar is. Dit geldt met
name voor het proces “search and rescue” (SAR), waarbij de
verantwoordelijke zich (vaak) niet op het water bevindt. Om voor de
procesverantwoordelijke inzicht te creëren op het water, kan een
functionaris belast worden met de praktische coördinatie op de plaats van
het incident. Deze functionaris wordt “On Scene Coördinator” (OSC)
genoemd. De procesverantwoordelijke van SAR zet als OSC een geschikt
vaartuig of verkeerscentrale in, die niet deelneemt aan de
procesuitvoering maar een coördinerende taak heeft.
Om de monodisciplinaire invulling goed op elkaar af te stemmen, valt het
totaal van alle opgestarte rampbestrijdingsprocessen ten tijde van een
incident onder multidisciplinaire aansturing. De leiding en coördinatie ten
tijde van het incident wordt ingericht via de GRIP-structuur.
Aangezien bij incidentbestrijding op het water veel en andere partijen dan
op het land betrokken zijn, wordt voorgesteld om een waterfunctionaris
aan te stellen. Deze waterfunctionaris heeft dan tot taak om in de
voorbereidende fase de monodisciplinaire operationele invulling van alle
partijen betrokken bij incidentbestrijding op en rond het samenhangende
watersysteem op elkaar af te stemmen. Dit betekent dat de
waterfunctionaris een netwerkfunctie invult (vergelijkbaar met bijvoorbeeld
een directeur GHOR), met als taak zorg te dragen voor afstemming van
de incident- en hulpverleningsorganisatie op het betreffende water, via de
juiste planvorming en afspraken. Voor een effectieve incidentbestrijding
op het water is het bundelen van krachten van de ‘waterratten’ en
‘landrotten’ van belang.
De functiebeschrijving van een Waterfunctionaris wordt binnen Waterrand
opgesteld en afgestemd. Gedacht wordt aan een functionaris afkomstig
van één van de waterpartijen, als functie ondergebracht bij de
(coördinerende) veiligheidsregio.
Het is de vraag of de waterfunctionaris ook bij de daadwerkelijke
incidentbestrijding een coördinerende rol heeft om de activiteiten van de
waterpartijen in een waterkolom op elkaar af te stemmen en bijvoorbeeld
plaats te nemen in een CoPI en/of ROT. Hierover is nog geen expliciet
besluit genomen.

4.3
Betrokken
partijen

Multidisciplinaire operationele invulling
Onderscheid wordt gemaakt ten aanzien van gremia die zich bezig houden
met de coördinatie op het rampterrein en vanuit een voorbereide
crisisruimte.
De onderstaande teams zijn verantwoordelijk in de GRIP-structuur voor de
operationele coördinatie:
1. Stuurhutoverleg (motorkapoverleg);
2. Commando Plaats Incident (CoPI) bij de plaats van het incident
en/of op een nader te bepalen locatie op het land zoals de
aanlandingsplaats;
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3. Regionaal Operationeel Team (ROT) in de crisisruimte.
Het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) vervult een
faciliterende rol in de incidentbestrijding.
In bijlage 1 zijn de GRIP schema’s opgenomen.
1. stuurhutoverleg
c.q.
motorkapoverleg

Bij de start van de incidentbestrijding werken de operationele
hulpverleningsdiensten vaak al samen. Indien onderlinge afstemming is
gewenst, overleggen de hoogste leidinggevenden ter plaatse in het
zogenaamde ‘motorkap-overleg’. Dat zijn in principe de Officier van Dienst
GHOR (OvD-G), de OvD-B (Brandweer) en de OvD-P (Politie). Voor de
waterpartijen kan een OSC worden toegevoegd en/of een afgevaardigde
van de nautisch beheerder. Bij incidenten op het water wordt dit overleg
ook wel “stuurhutoverleg” genoemd.
Kenmerkend is dat er geen sprake is van een eenhoofdige leiding. Iedere
dienst werkt onder eigen gezag. Dit is de normale dagelijkse situatie bij
een inzet.
Indien opschaling van de coördinatie nodig is zal een OvD opschalen tot
GRIP 1 en het CoPI opstarten en leiden tot een Hoofd Officier van Dienst
(HOvD) dit van hem overneemt.

2. CoPI

Bij incidentbestrijding op het land wordt een CoPI op de plaats van het
incident ingericht. Het CoPI is er vooral op gericht om een adequate
samenwerking en eenduidige prioriteitstelling en communicatie tussen alle
betrokkenen te waarborgen. Bij een incident op het water is het mogelijk
dat er een CoPI op de plaats van het incident en/of op de
aanlandingsplaats wordt opgestart.
Het CoPI heeft onder meer tot taak:






vaststellen van op te starten processen of deelplannen;
processen en prioriteiten te bepalen en multidisciplinair af te stemmen;
niveau multidisciplinaire opschaling bepalen;
afstemming van de inzet met andere CoPI’s, voor zover hiervan sprake
is;
coördineren van de informatievoorziening vanuit het incidentgebied.

Een CoPI wordt opgestart als er behoefte is aan eenhoofdige leiding.
Opgemerkt wordt dat de incidentbestrijding wordt uitgevoerd door de
betrokken organisaties en deze behouden te allen tijde hun eigenstandige
verantwoordelijkheid over dat proces. In het CoPI worden alle acties
afgestemd en geprioriteerd indien nodig, conform bovenstaande taken.
3. ROT

Het Regionaal Operationeel Team (ROT) is verantwoordelijk voor een
gecoördineerde uitvoering van de incidentbestrijding. Het ROT dient de
praktische voorwaarden te scheppen voor de uitvoering, zoals het
realiseren van aflossing, restdekking in de omgeving van het incident,
prioriteitstelling in de bestrijding en een zodanige verdeling van middelen
en eenheden, dat iedereen zijn taken ook daadwerkelijk kan uitvoeren.
Het ROT heeft onder meer tot taak:



aansturen van de uitvoering van alle bestrijdingsactiviteiten van de
ingezette hulpverleningsdiensten/organisaties;
vervullen van een technisch -adviserende rol zowel naar het beleid als
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naar de uitvoering;
zorgdragen voor de logistiek van de hulpverlening;
aansturen vanuit de afzonderlijke deelnemers van de operationele
hulpverleningsdiensten.

Opgemerkt wordt dat er per
coördinerend ROT zal optreden.
Operationeel
leider

samenhangend

watersysteem

één

Voor eenduidige communicatie van de hulpverleners ter plaatse met het
bestuur en de buitenwereld is er behoefte aan eenhoofdige operationele
leiding. Het ROT staat onder voorzitterschap van de operationeel leider.
De operationele afstemming vindt door de operationele partijen plaats in
het ROT. Via vertegenwoordiging in het GBT of RBT worden de
bestuurders geïnformeerd over de relevante operationele zaken.
Operationele leiding houdt in: de bevoegdheid tot het in opdracht van de
burgemeester geven van bindende aanwijzingen aan commandanten /
hoofden van de bij de rampbestrijding samenwerkende zelfstandige
diensten, zonder daarbij te treden in de bevoegdheden van de
commandanten / hoofden van de diensten aangaande de wijze van
uitvoeren van de taken op de gemeentelijk ingedeelde gebieden. Daarmee
stuurt de operationeel leider op prioriteiten en processen.

LOCC

4.4
Bestuurlijk

Het LOCC ondersteunt de veiligheidsregio’s en de Minister van BZK in alle
(multidisciplinaire) operationele aspecten in geval van dreigende of acute
crises, rampen, grootschalige incidenten en evenementen zowel nationaal
als internationaal.

Bestuurlijke coördinatiestructuur
Bestuurlijk dient er een coördinatiestructuur te worden ontwikkeld die is
gericht op praktische samenwerking en een efficiënte hulpverlening.
De gremia die (o.a.) verantwoordelijk zijn voor de bestuurlijke coördinatie,
in verschillende fasen van een incident, ramp of zwaar ongeval:
1. Gemeentelijk Beleidsteam
2. Regionaal Beleidsteam
3. Interdepartementaal Beleidsteam / Ministerieel Beleidsteam

1. GBT

Het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) vormt in de incidentbestrijding het
crisismanagement van de gemeentelijke organisatie. Het opereert op
strategisch niveau onder voorzitterschap van de burgemeester die het
opperbevel heeft.
Het GBT heeft onder meer tot taak:






2. RBT

het stellen van prioriteiten en het nemen van beleidsbeslissingen;
het nemen van beslissingen op het gebied van communicatie en
voorlichting;
het “vooruitdenken” en contingentieplanning op basis van scenario’s;
het uitvaardigen van noodbevelen en noodverordeningen;
het organiseren van de nafase.

Wanneer bij een incident meerdere gemeenten zijn betrokken, wordt op
het niveau van het samenhangende watersysteem het Regionaal
Beleidsteam (RBT) geformeerd. De coördinerend bestuurder is het
aanspreekpunt van de operationeel leider. De operationeel leider is de
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verbindende schakel tussen de bestuurlijke en operationele bestrijding van
het incident en geeft vanuit het ROT leiding aan de operationele
organisatie.
Het RBT heeft onder meer tot taak:





het op beleidsmatig niveau adviseren van afzonderlijke burgemeesters
over de (ontwikkeling van de) bestrijding van het incident;
het zorg dragen voor een goede informatievoorziening richting de
gemeentelijke crisisstaven inzake de bestrijding van het incident;
coördinerende taak en uitvoering van door gemeente gelegeerde
taken, zoals voorlichting;
het vertalen van beleidsbeslissingen in uitvoeringsopdrachten.

Opgemerkt wordt dat incidenten op het water in de meeste gevallen een
bovengemeentelijk en vaak ook bovenregionaal karakter kennen. Bij de
bestrijding zal dus één RBT worden ingericht en geen GBT’s. 2
3. IBT / MBT

De Departementale Coördinatiecentra Crisisbeheersing van de betrokken
departementen beschikken over informatie van grote incidenten op het
water. De informatie zal aangeleverd worden aan het Nationaal
CrisisCentrum (NCC), zodat ieder betrokken departement hetzelfde
informatieniveau heeft. Het NCC heeft op Rijksniveau een coördinerende
functie.
Bij een incident op het water zal het NCC samen met (de DCC-BZK (i.o.)
en) het DCC-V&W bepalen of er op rijksniveau opgeschaald moet worden.
Indien dit het geval is zal een Ambtelijk Coördinerend Overleg
plaatsvinden, waarin alle hoofden van de betrokken departementen zitting
nemen. Zij bereiden adviezen voor, voor het Interdepartementaal
Beleidsteam (IBT). Wanneer het incident een dusdanige omvang heeft en
de ministers geïnformeerd dienen te worden, zullen zij bijeenkomen in een
Ministerieel Beleidsteam (MBT).
In schema kan dit als volgt worden gevisualiseerd:

Opgemerkt wordt dat de rol van de Commissaris van de Koningin in het
Wetsvoorstel veiligheidsregio’s veranderd is.
2

Referentiekader GRIP, Multidisciplinaire werkgroep GRIP, 28 maart 2006
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4.5

Overzicht

Overzicht

De leiding en coördinatie van een incident is vervat in de Gecoördineerde
Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP). In bijlage 1 van
voorliggend document is deze procedure voor de incidentbestrijding op het
water opgenomen.

Advies

Binnen Waterrand wordt het uitgangspunt aangehangen om zoveel als
mogelijk operationeel te regelen waarbij wel recht wordt gedaan aan de
verschillende verantwoordelijkheden maar de bestuurlijke opschaling tot de
kern kan worden beperkt.

Waterrand

In de gevisualiseerde schema’s van de GRIP is daarom een aantal
aanpassingen doorgevoerd die afwijken van het landelijke Referentiekader
GRIP.
o

In de figuren zijn de gemeentelijke actiecentra onder de operationele
kolom geplaatst, omdat de processen die daarin actief zijn veelal acute
processen betreffen (zoals opvang en verzorging) die directe
aansturing binnen de rampbestrijdingsteams vragen, onder leiding van
de operationeel leider;

o

Daarnaast wordt aanbevolen om in het G/RBT niet te werken met alle
vertegenwoordigers van de betrokken operationele partijen, maar om
(één vertegenwoordiger namens) de operationeel leider te laten
aanschuiven in het G/RBT.
Waterrand adviseert dit om een strikte scheiding aan te brengen
tussen de activiteiten in het G/RBT en de operationele gremia. Vaak
nemen al veel partijen bij de burgemeester zitting aan tafel (brandweer,
politie, GHOR, milieudienst enz.), en met alle waterpartijen daarbij is
het niet meer beheersbaar. Vanuit het ROT dient een éénduidig
operationeel advies gegeven te worden aan het G/RBT in het kader
van beleidsbeslissingen (met daarin aandacht in de vorm van
‘scenariodenken’, dit kan volgens Waterrand via één afgevaardigde.

Zie bijlage 1 voor de GRIP-schema’s.
Totaalbeeld
rampbestrij-

In het volgende schema is een overzicht gegeven van alle gremia die een
rol kunnen hebben tijdens een incident.

dingsteams
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5
5.1

Informatiemanagement

Procesbeschrijving

Informatiemanagement

De juiste informatie moet in de juiste vorm en op het juiste moment
beschikbaar zijn voor degenen die deze nodig hebben.
Het proces informatiemanagement is de belangrijkste randvoorwaarde
voor het proces leiding & coördinatie. Naarmate de benodigde informatie
completer en sneller beschikbaar komt, nemen de mogelijkheden tot
leiding & coördinatie meer dan evenredig toe.

Netwerk

Informatiemanagement is bij uitstek netwerkgeoriënteerd. De kern van dit
netwerk vormt het actuele totaalbeeld van de effecten, de bestrijding van
het incident en de mate waarin (op een bepaald moment) aan de
randvoorwaarden is voldaan. Voor een situatie van een grootschalig
incident – waarin sprake is van diverse bestuurs- en coördinatielagen – is
het ‘beheer’ van dit netwerk onder operationele condities een kritische
succesfactor.
Bij een grootschalig incident waar een multidisciplinaire inzet plaatsvindt
moet informatie-uitwisseling plaatsvinden tussen een groot aantal actoren:
binnen en tussen disciplines, tussen strategisch, tactisch en operationeel
niveau en bij crises ook tussen het regionale en bovenregionale
(landelijke) niveau.
De voorgestelde functie van Waterfunctionaris betreft een specifieke
netwerkfunctie voor afstemming van de incidentbestrijding op het water.
Deze Waterfunctionaris zal dus een cruciale rol spelen in het
informatiemanagement.

Soorten
informatie

Bij incidentbestrijding wordt onderscheid gemaakt tussen voorlichting,
communicatie en informatiemanagement.
Voorlichting betreft het rampbestrijdingsproces (onder ‘bevolkingszorg’)
waarbinnen de gemeente de juiste informatie communiceert met en
richting de burger. Voor een adequate voorlichting is goed
informatiemanagement een voorwaarde.
Informatiemanagement betreft hiermee het geheel van informatiedeling
onder alle betrokken partijen. Communicatie is geen eigenstandig proces
of geheel, maar de wijze waarop informatie gedeeld wordt.

Informatie
over het
incident

In geval van een incident op het water zijn er vele afnemers van informatie
met een eigen informatiebehoefte, terwijl afnemers zelf ook leveranciers
zijn voor andere afnemers dus aan hun informatiebehoeften een bijdrage
moeten leveren. Het is noodzakelijk om alle afnemers, leveranciers en hun
informatiebehoeften in kaart te brengen.
Ten aanzien van de informatiebehoeften, dient onderscheid gemaakt te
worden tussen:
-

(prio 1) Kerngegevens en bijzondere gebeurtenissen van het
incident op het water, die rechtstreeks consequenties hebben voor
de effecten van het incident, de aanpak, de benodigde middelen
en/ of de veiligheid van de hulpverleners en derden;

-

(prio 2) Gegevens en gebeurtenissen die (wel) passen binnen de
verwachte ontwikkelingen van de effecten en het resultaat van de
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bestrijding met consequenties voor de effecten van het incident, de
aanpak, de benodigde middelen en/ of de veiligheid van de
hulpverleners en derden.
Mogelijke
voorzieningen

Gewenst voor de incidentbestrijding in het algemeen, maar zeker op het
water:
-

Alle coördinatieteams en staven (te beginnen bij het CoPI)
beschikken over een informatiepunt (al dan niet in de vorm van een
informatiemanager);

-

Een integraal operationeel informatieplan op regionaal niveau
waarin is vastgelegd wie welke gegevens en informatie, op welke
manier, in welke vorm en wanneer moet kunnen ontvangen en van
wie.
Dit kan worden aangegeven voor grootschalige incidenten in het
algemeen en voor de incidenttypen die voor de veiligheidsregio
voorzienbaar zijn. Het plan moet worden gezien als blauwdruk van
het proces informatiemanagement en het totale informatie- en
communicatienetwerk.

5.2

Hulpmiddelen

Multidisciplinair
sturingsmodel;
informatie
tussen de
betrokkenen
Hulpmiddelen

Gedurende het proces dat bij de ontwikkeling van de basisvereisten is
doorlopen, hebben de betrokkenen geconstateerd dat een gebrek aan
uniformiteit tussen de operationele diensten een knelpunt is in de
effectiviteit van het multidisciplinaire optreden. De monodisciplinaire
werkwijzen en principes worden ‘ingebracht’ in multidisciplinair verband.
Op het moment dat het ontbreekt aan monodisciplinaire uniformiteit kan dit
niet anders dan doorwerken in het multidisciplinaire optreden.
Als hulpmiddel voor betere multidisciplinaire afstemming wordt een
multidisciplinair model ontwikkeld (onder het nieuwe Regionaal Crisisplan).
De essentie van dit model is dat het de operationele relatie legt tussen de
aard van het incident en de beschikbare capaciteit. Het is mogelijk om met
dit sturingsmodel de juiste taken- en werkprocessen te activeren en de
aansturing daarop af te stemmen. Kortom: op basis van wat nodig is,
bouwt zich flexibel een beheersingsorganisatie op, die horizontaal wordt
ondersteund door te zorgen voor beschikbaarheid van middelen en
informatie.
Via ICT-toepassingen binnen “Network Enabled Capabilities” (NEC) wordt
bovenstaande ondersteund. Dit betreft een “genetwerkte” manier van
elkaar informeren en samenwerken. Het basisidee is, dat het beter delen
en combineren van informatie binnen “het netwerk” leidt tot effectievere
inzet van afzonderlijke eenheden, waardoor de operationele effectiviteit
van het geheel wordt versterkt.
Het proces Informatiemanagement kan ondersteund worden door een
onder andere het informatieplan dat eerder beschreven is. Netwerkkaarten
kunnen een goed hulpmiddel zijn om het betreffende netwerk in kaart te
brengen.
In bijlage 2 zijn voorbeelden van een netwerkschema en een netwerkkaart
van Waterkwaliteit opgenomen van het DCC V&W. Dergelijke kaarten
dienen te worden uitgebreid met informatiestromen en informatie-inhoud.
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Bijlage 1
GRIP

Opschaling volgens GRIP

De Geïntegreerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP)
voorziet in 4 coördinatiealarmen: GRIP 1 tot en met GRIP 4, en GRIP 0 is
de (dagelijkse) basisprocedure. Elk coördinatiealarm heeft zijn eigen
kenmerken en kent aan functionarissen en staven op strategisch, tactisch
en operationeel niveau bijhorende taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden toe. De leidinggevenden van de operationele
diensten, de burgemeester volgens het gemeentelijk rampenplan of de
minister van Verkeer en Waterstaat op grond van door de wet aan hem
verleende bevoegdheid, kunnen de opschalingprocedure in werking laten
treden.
De feitelijk opschaling is een bestuurlijke verantwoordelijkheid en wordt
bepaald door de aard en omvang van het incident. De niveaus hoeven niet
altijd opvolgend te zijn. Aanbevolen wordt hoog op te schalen, als de
omvang van de ramp niet met zekerheid is vast te stellen of zeker is dat
deze zich uit zal breiden. Er kan immers altijd worden afgeschaald.
Wanneer zich incidenten op het water voordoen en één van de partijen
schaalt op, dan volgen de anderen partijen ook. Pas wanneer hun inbreng
niet noodzakelijk is gebleken, kan in overleg per discipline afgeschaald
worden.

In schema

GRIP 0

Bij een incident van beperkte aard en omvang verrichten de
hulpverleningsdiensten de normale, dagelijkse taken. Elke dienst werkt
volgens de eigen regels en procedures.
Er is sprake van stuurhutoverleg (equivalent van motorkapoverleg) als de
hoogst leidinggevenden van de diensten ter plaatse multidisciplinair met
elkaar overleggen op basis van gelijkwaardigheid.
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GRIP 1

Als een incident vraagt om gestructureerde coördinatie, dan volgt de
eerste opschaling naar GRIP 1. In deze fase wordt het CoPI opgestart, dat
zich concentreert op de operationele processen. Het coördineert en stuurt
de uitvoerende activiteiten. De burgemeester wordt geïnformeerd zodra
een CoPI wordt samengesteld.

GRIP 2

Wanneer er behoefte is aan verhoogde coördinatie, volgt de tweede stap
naar GRIP 2. Naast het CoPI komt het ROT in actie in het Regionaal
Coördinatie Centrum (RCC). Het ROT stuurt het CoPI aan en ondersteunt
deze.
Het ROT valt onder de verantwoordelijkheid van de door de burgemeester
aangewezen operationeel leider en zorgt voor gecoördineerde uitvoering
van de incidentbestrijding. De operationeel leider staat in nauw contact met
de burgemeester, die in dit stadium kan besluiten het volledige GBT bijeen
te roepen.

GRIP 3

Opschaling naar GRIP 3 is nodig als het welzijn van (grote groepen) van
de lokale bevolking wordt bedreigd en de gemeentelijke organisatie bij de
calamiteitenbestrijding moet worden betrokken. Naast tactische heeft
strategische afstemming plaats. De burgemeester heeft als
opperbevelhebber van de rampenbestrijding de rol van voorzitter van het
gemeentelijk beleidsteam (GBT).

GRIP 4

GRIP 4 omvat het hoogste niveau van de opschaling. Het gaat hier per
definitie om gemeentegrensoverschrijdende incidenten, die door hun
omvang of impact ook (bewoners van) buurgemeenten treffen. De
opschaling van GRIP 3 naar GRIP 4 is een bestuurlijke. Operationeel
verandert er niets, omdat in GRIP 2 al sprake is van maximale
operationele opschaling.
Omwille van de duidelijkheid wordt een coördinerend bestuurder actief die
zorgt voor de noodzakelijke afstemming van het beleid van de individuele
burgemeesters van deze gemeenten. De coördinerend bestuurder treedt
niet in de bevoegdheden van zijn collega(‘s) maar neemt de taak op zich
de noodzakelijke eenduidige aansturing en verdeling van middelen te
realiseren. Verder is hij aanspreekpunt voor de operationeel leider.

Noordzee

Opgemerkt wordt dat voor incident op de Noordzee een andere
opschalingstructuur geldig is dan op het land. In het “Rampenplan voor de
Noordzee 2008” is de classificatie van incident op de Noordzee naar
omvang en wijze van aanpak beschreven. Deze classificatie kent
eveneens 4 categorieën (I t/m IV). Op het Kustwachtcentrum wordt een
incident in eerste instantie in één van deze categorieën ingedeeld. Vanaf
categorie II wordt ook het Departementaal Coördinatiecentrum
Crisisbeheersing V&W (DCC-V&W) geïnformeerd. Het DCC-V&W
informeert zondig de ambtelijke top en/of de minister. Vanaf categorie II
wordt overlegd met de voorzitter van het Regionaal Beheersteam
Noordzee (RBN). Afhankelijk van de ontwikkelingen en de verificatie van
de op het kustwachtcentrum ontvangen informatie vindt vervolgens zo
nodig bijstelling of opschaling plaats.
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De vergelijking tussen GRIP en de categorieën is als volgt weergegeven,
waarbij wordt opgemerkt dat de niveau niet aan elkaar gekoppeld zijn:

RBN= “Regionaal Beheersteam Noordzee”.
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GRIP 2

In deze figuren zijn de adviezen van Waterrand reeds doorgevoerd. Op onderdelen wijkt dit figuur dus af van de vigerende GRIPregeling.

GRIP 0

Figuren GRIPfasen
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1
1.1

Inleiding

Inhoud hoofdstuk

Inleiding

In de Leidraad Maatramp worden 18 ramptypen besproken. Eén van de
ramptypen is ramptype 2, “Ongeval op water”.
Er kunnen meerdere soorten ongevallen plaats vinden op het water. Voor
ramptype 2 zijn er 7 verschillende ongevallen te beschrijven, de
zogenaamde scenario’s. Deze scenario’s zijn in dit hoofdstuk nader
uitgewerkt.

Scenario’s

Niet bij elk incident op het water dient aan alle hulpverleningsprocessen
invulling te worden gegeven. Om de voorbereiding adequaat vorm te
geven wordt gewerkt met scenario’s. Voor incidentbestrijding op het water
zijn 7 scenario’s vastgesteld, aan de hand waarvan een inschatting kan
worden gemaakt welke partners invulling dienen te geven aan welke
deelprocessen.

Beeldvorming

De scenario’s geven houvast bij de beeldvorming van incidentbestrijding
op het water en de benoeming van de taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van nautische partijen. De scenario’s zijn bedoeld
als modelmatige benadering van de werkelijkheid en dienen nadrukkelijk
niet als leidend voor de incidentbestrijding te worden beschouwd.

Zorgnormen

In dit hoofdstuk worden de verschillende scenario’s besproken. In het
deelresultaat “Specifieke zorgnormen voor op het water” (Deel D Hoofdstuk 2), dat de zorgnormen op het water definieert, zal per scenario
worden bepaald wat de inzet en tijd criteria zijn per scenario. De
risicoanalyse die per scenario en de daarmee samenhangende
zorgnormen geldt zal in het deelresultaat Zorgnormen worden uitgewerkt.
Daarvoor wordt aangesloten bij de Leidraad Maatramp en de Leidraad
Operationele Prestaties.
In dit document is alleen een opsomming opgenomen van de scenario’s
die horen bij het ramptype “Ongeval op water”. De uitgebreide
beschrijvingen van de scenario’s zijn te vinden in het onderdeel “Specifieke
zorgnormen voor op het water”.
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2
Algemeen

Uitwerking ramptype

De aard, de plaats en de gevolgen van een incident bepalen het verloop
van de gebeurtenissen en de maatregelen die getroffen moeten worden
om slachtoffers te voorkomen en de andere gevolgen van het incident te
beperken en te bestrijden. In het kader van de incidentbestrijding wordt de
mogelijke ontwikkeling van een incident aangeduid met “scenario”.
In een scenario komt tot uitdrukking wat kan gebeuren, hoe het incident
zich in de loop van de tijd ontwikkelt en met welke effecten en
verschijnselen men bij een bepaald incident rekening moet houden. Op
deze wijze is ieder scenario met een bepaalde karakteristieke (en wellicht
te voorspellen) ontwikkeling en omvang te typeren. Het is daarbij van
belang dat bekend is welke hulp wordt gevraagd en of deze hulp binnen de
gestelde tijd met de juiste kwaliteit en capaciteit kan worden aangeboden.
Met behulp van een scenario is de hulpbehoefte, uitgedrukt in termen van
het aantal te verwachten slachtoffers, de omvang van de brand of omvang
van het verontreinigde gebied, in beeld te brengen. Deze hulpbehoefte is
vervolgens met behulp van een prestatiekengetal weer te vertalen naar
een inzetbehoefte per proces.

In overzicht

De volgende 7 scenario’s zijn van toepassing op incidenten op het water:

Nr.
1

Scenario
Redden van mens en dier in nood als gevolg van bijvoorbeeld:
1.1

Aanvaring

1.2

Mens, dier of schip in nood

1.3

Ongeval / gewonde(n) / zieke(n) aan boord van een schip

1.4

Persoon (personen) vermist

1.5

Neergestort vliegtuig

1.6

Persoon (personen) in problemen tijdens ijs-periode / wadlopen

Verontreiniging oppervlaktewater en oevers

2
2.1

Versmering

2.2

(Water)milieuverontreiniging met onder andere oplossende en/of dispergerende stof

3

Ongeval met gevaarlijke stoffen (gaswolk)
3.1

Uitstromende chemische stof veroorzaakt giftige gaswolk

3.2

Uitstromende chemische stof veroorzaakt explosieve gaswolk

4

Brand en/of explosie
4.1

Brand en/of explosie aan boord van een schip

4.2

Brand en/of explosie van een transportleiding in het water

5

Ordeverstoring

6

Ecologisch incident
6.1

Ziekte veroorzaakt grote hoeveelheid zieke/dode flora en/of fauna

6.2

Zieke flora en/of fauna veroorzaakt risico voor volksgezondheid

7

Losgeslagen schip, object en/of lading
7.1

Schip, object en/of lading drijft (stuurloos) in de vaarweg

7.2

Schip, object en/of lading spoelt/strandt aan op oever/kust

7.3

Schip, object en/of lading is vermist
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1

Inleiding

§

1.1

Inhoud hoofdstuk

Inleiding

Het project Waterrand heeft tot doel een effectieve hulpverlening en
crisisbeheersingsorganisatie voor incidenten op het water te realiseren.
Een effectieve hulpverlening kan tot stand komen door vooraf goed na te
denken over en te prepareren op mogelijke incidenten op het water.
Hiertoe is een eenduidige beschrijving benodigd van de verschillende
rampbestrijdingsprocessen in de hulpverlening.

Deel-

Bij de incidentbestrijding op het water zijn verschillende partners
betrokken, denk aan politie, brandweer, GHOR, gemeenten, maar ook
Kustwacht, Rijkswaterstaat, nautisch beheerder, KNRM, Reddingsbrigade,
bergingsbedrijven en andere private partijen enzovoorts. De daadwerkelijk
bestrijding kan worden uitgevoerd door andere overheidsdiensten dan de
procesverantwoordelijke of door private partijen. Deze uitvoering vindt
plaats onder verantwoordelijkheid van de procesverantwoordelijke. Om
helderheid te verkrijgen in de verschillende processen waar deze diensten
een bijdrage aan leveren of verantwoordelijk voor zijn, wordt de
hulpverlening opgesplitst in rampbestrijdingsprocessen. In het HVR zijn
deze processen reeds beschreven. Echter, voor incidentbestrijding op het
water gelden op onderdelen een andere invulling en/of aanvullingen.
Daarom zijn de reguliere ‘land-processen’ aangevuld met het cluster Water
en scheepvaart.

processen

In hoofdstuk 3 is een overzicht opgenomen van alle rampbestrijdingsprocessen met een beschrijving van de bijzonderheden ten opzichte van
het optreden bij ‘land-incidenten’.
Opgemerkt wordt dat met de termen rampbestrijdingsprocessen,
hulpverleningsprocessen en deelprocessen hetzelfde wordt bedoeld.
HVR

De beschrijving van de rampbestrijdingsprocessen op het water vormt een
aanvulling op deel B hoofdstuk 3 van het HVR.

Randvoor-

De rampbestrijdingsprocessen kan pas op een adequaat niveau worden
ingevuld en uitgevoerd als de monodisciplinaire organisaties en de
multidisciplinaire samenwerking goed zijn ingericht.

waardelijke
processen

Het “organisatorisch vermogen” is afhankelijk van de invulling en het
verloop van de vier initiële processen. In het document A2 “Organisatie
van de rampenbestrijding” is het beleidskader van deze processen
beschreven en in B1 “randvoorwaardelijke processen” zijn deze processen
nader uitgewerkt.
De hoofdstructuur van de rampenbestrijding wordt opgebouwd door deze
processen. Voor de inhoud wordt verwezen naar de documenten B1 en
A2.
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2
2.1

Rampbestrijdingsprocessen

Beschrijving
Alle maatregelen die genomen moeten worden om bepaalde hulp te
bieden, ongewenste effecten te bestrijden of de maatregelen tussen de
uitvoerders te coördineren kunnen worden gebundeld in een
rampbestrijdingsproces.

Toelichting

In het Handboek Voorbereiding Rampenbestrijding (B3) zijn de 25
rampbestrijdingsprocessen beschreven. Deze 25 ‘land-processen’ worden
hier aangevuld met 4 ‘water-processen’.
Dit hoofdstuk “Rampbestrijdingsprocessen” is gebaseerd op de
rampbestrijdingsprocessen zoals georganiseerd op het land. De
procesbeschrijving en de verantwoordelijke organisatie zijn vervolgens
aangevuld voor op het water (met onderscheid naar verschijningsvorm).

Procesbeschrijving
water

2.2

Rampbestrijdingsprocessen

Cluster
Bron- en
effectbestrijding

Bron- en effectbestrijding:
Onder bronbestrijding worden alle activiteiten geschaard die gericht zijn op
het voorkomen van verdere uitbreiding en het terugdringen van de fysieke
oorzaak en de samenhangende fysische effecten van een ramp.
Bij ramptypen waarbij de bron (fysische oorzaak) niet bestreden kan
worden, zoals bij een plotselinge explosie, is het vaak wel mogelijk om de
effecten te bestrijden. Zo kunnen bijvoorbeeld secundaire branden worden
geblust en schade aan omgeving worden voorkomen of beperkt. Met name
in dit soort gevallen is er geen helder onderscheid tussen bron- en
effectbestrijding en ‘verdere schadebeperking’.
Rampbestrijdingsprocessen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cluster
Geneeskundige
hulpverlening

bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stoffen
redden en technische hulpverlening
ontsmetten mens en dier
ontsmetten vervoersmiddelen en infrastructuur
waarnemen en meten
waarschuwen van de bevolking
toegankelijk maken en opruimen

Geneeskundige hulpverlening:
Onder geneeskundige hulpverlening valt het gehele proces van de
geneeskundige, gezondheidskundige en psychosociale hulpverlening
onder grootschalige omstandigheden vanaf het moment van signalering tot
en met het moment dat verdere hulpverlening of begeleiding van de
getroffenen niet meer noodzakelijk is.
Rampbestrijdingsprocessen:
8. geneeskundige hulpverlening somatisch
9. preventieve openbare gezondheidszorg (incl. verzamelen besmette
waren)
10. geneeskundige hulpverlening psychosociaal
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Cluster
Rechtsorde en
verkeer

Rechtsorde en verkeer:
Het cluster rechtsorde en verkeer betreft het gehele proces van
handelingen waarvan de overheid een dwang, aanwijzing en geweldsmonopolie bezit.
Rampbestrijdingsprocessen:
11. ontruimen en evacueren
12. afzetten en afschermen
13. verkeer regelen
14. handhaven openbare orde
15. identificeren slachtoffers
16. begidsen
17. strafrechtelijk onderzoek

Cluster
Bevolkingszorg

Bevolkingszorg:
De bevolkingszorg betreft de processen die door of namens een
gemeentelijke organisatie worden uitgevoerd.
In bijna alle gevallen van incidenten op water zal de afhandeling
plaatsvinden op het land en zullen dan ook de procedures gelden als op
het land.
Rampbestrijdingsprocessen:
18. voorlichten en informeren
19. opvangen en verzorgen
20. uitvaartverzorging
21. registratie van slachtoffers
22. voorzien in primaire levensbehoeften
23. registratie van schade en afhandeling
24. milieuzorg
25. nazorg

2.3

Processen op het water

Cluster Water
en
scheepvaart

Water en scheepvaart:
De processen op het land worden aangevuld met de processen die
specifiek van toepassing zijn op de incidentbestrijding op het water. Er is
voor gekozen om deze processen specifiek te benoemen omdat het
inhoudelijk andere processen betreffen met andere verantwoordelijke
partijen. Het is van belang dat helder wordt toegelicht wat de inhoud van
het water-rampbestrijdingsproces is.
De processen binnen het cluster “Water en scheepvaart” betreffen die
processen die te maken hebben met het opsporen en redden van mensen,
scheepvaartverkeersbegeleiding, de kwaliteit en kwantiteit van het water.
Rampbestrijdingsprocessen:
26. Search and Rescue (SAR) (vergelijkbaar met proces 2)
27. Nautisch verkeersmanagement (vergelijkbaar met proces 13)
28. Waterkwaliteitsbeheer (vergelijkbaar met proces 5, 7 en 24)
29. Waterkwantiteitsbeheer
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-

Met Search and Rescue (SAR) wordt de opsporing en redding van in
nood verkerende bemanningen en passagiers van vliegtuigen,
schepen en offshore mijnbouwinstallaties verstaan. Op gemeentelijk
ingedeeld gebied, waaronder de wateren, is de brandweer
procesverantwoordelijk voor het proces redden 1 .
In het Besluit Instelling Kustwacht en de Regeling Inzake de SARdienst staat beschreven dat de Search and Rescue (SAR) op de ruime
binnenwateren wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de
Directeur Kustwacht.
Over deze dubbele verantwoordelijk is een brief gestuurd vanuit
Waterrand naar de het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en de Vaste Tweede Kamercommissie voor
Binnenlandse Zaken. De vraagstukken worden door BZK in
samenspraak met V&W beantwoord. Tot op heden is er nog geen
antwoord ontvangen.

2.3.1

-

Met Nautisch verkeersmanagement wordt de zorg voor een vlotte en
veilige afhandeling van het scheepvaartverkeer tijdens een incident
bedoeld. De nautisch beheerder kan Rijkswaterstaat, provincie,
waterschap, gemeente, havenbedrijf of de beheerder van het
aanloopgebied zijn.

-

De Waterkwaliteitsbeheer betreft het beperken van de effecten en/of
opruimen van water- en of oeververontreiniging. De waterkwaliteitsbeheerder kan Rijkswaterstaat, provincie, waterschap of gemeente zijn.

-

De Waterkwantiteitsbeheer betreft zorg voor de waterkwantiteit (het
peil van het water en de afvoer van water naar zee). De
waterkwantiteitsbeheerder kan Rijkswaterstaat, provincie, waterschap
of gemeente zijn.

Search and Rescue

Inleiding

Bij een incident kunnen slachtoffers en/of letsel ontstaan. Slachtoffers en
gewonden krijgen door middel van Search and Rescue toegang tot de
geneeskundige hulpverleningsketen.

Doel en

Search and Rescue is gericht op de opsporing en redding van in nood
verkerende bemanningen en passagiers van vliegtuigen, schepen en
offshore mijnbouwinstallaties.

definitie van
het proces

Redding van personen kan vanuit het water, reddingsvlotten of vanuit een
(veer)boot plaatsvinden. In alle gevallen moeten de geredde personen
naar een veilige plek, de aanlandingsplaats, om aan land te geraken.
Doelgroep

Een ieder die op of in het betreffende water gezocht en/of gered moet
worden.

1

Burgemeester en Wethouders hebben op grond van de Brandweerwet 1985 artikel 1 lid 4 de zorg voor: het
voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van
ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt en het beperken en bestrijden van gevaar voor
mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand. Lid 6: De taak van de brandweer bestaat in elk geval uit de
feitelijke uitvoering van werkzaamheden ter zake.
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Activiteiten en

o

In eerste instantie dienen er aan boord van het betrokken
(lucht)vaartuig voldoende reddingsmiddelen aanwezig te zijn voor alle
opvarenden;

o

In tweede instantie dient er een beroep te worden gedaan op de
capaciteit van in de nabijheid van het incident aanwezige scheepvaart;

o

In derde instantie zal een beroep worden gedaan op de aanwezige
reddingscapaciteit van hulpverleningsdiensten zoals helikopters en
reddingboten.

verantwoordelijkheden

SAR is een specialistische vorm van redden en is op verschillende
wateren verschillend geregeld:
-

Op de Noordzee is de Directeur Kustwacht verantwoordelijk voor de
SAR-taak, op basis van internationale regelgeving;

-

Op de ruime binnenwateren is ook de Directeur Kustwacht
verantwoordelijk gesteld met de uitvoering van SAR, op basis van de
Regeling inzake de SAR-dienst 1994. Deze regeling (tussen de
minister van V&W en de minister van Defensie) betreft een uitbreiding
van de internationale verantwoordelijkheid;

-

Op de overige wateren (waar de Kustwacht geen verantwoordelijkheid
heeft), is de brandweer belast met het redden van mens en dier, op
basis van de Brandweerwet.

Het dilemma wat zich hier voordoet is dat er hiermee meerdere bepalingen
betrekking hebben op het redden van mensen op het water:
- Indien SAR een separaat rampbestrijdingsproces vormt als
‘specialistisch redden’, dan dient de verantwoordelijkheid ook op de
overige wateren geregeld te worden.
- Indien de SAR-regeling ondergeschikt is aan de Brandweerwet (of diens
opvolger Wet veiligheidsregio’s) en daarmee de brandweer
verantwoordelijk wordt gesteld voor het redden van mensen op alle
wateren, dan dient het uitvoeringsvraagstuk aan de orde te worden
gesteld. Opgemerkt wordt dat de verantwoordelijke organisatie de
feitelijke uitvoering kan uitbesteden.
Operationele
Voorbereiding

SAR betreft een specifiek proces, anders dan redden op het land, en
vraagt dan ook een specifieke voorbereiding. Zo zullen wind en stroming
hun invloed uitoefenen op personen en voorwerpen te water met als
gevolg dat deze zich mogelijk niet meer bevinden in de nabijheid van de
positie waar het incident heeft plaats gevonden. Het gebied waarin
mogelijke overlevenden van het incident zich kunnen bevinden wordt met
het verstrijken van de tijd steeds groter. Dit heeft gevolgen voor de
omvang van het te definiëren zoekgebied. Een adequate voorbereiding op
het zoeken naar drenkelingen is essentieel.
Voor het opsporen en redden van mensen is de relevante wet- en
regelgeving is verwerkt in het Operationeel Plan Search and Rescue
(OPPLAN-SAR). Het OPPLAN-SAR beschrijft de werkwijze van de SARdienst en de te volgen procedures. Voor een succesvolle redding is het
van belang dat met de relevante partijen afspraken gemaakt worden over
de invulling van de taken. Ook het opleiden en oefenen is van belang.
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Het Rescue Co-ordination Centre (RCC) oftewel Redding Operatie
Centrum, is het centrum verantwoordelijk voor een efficiënte organisatie
van Search And Rescue taken en voor de coördinatie van de uitvoering
tijdens de SAR-inzet. Ieder RCC is verantwoordelijk over een eigen
gebied, aangeduid als Search And Rescue Region (SRR).

Organisatie
van het
proces

RCC's zijn er in drie gedaantes:
-

een MRCC (houdt zich alleen met maritieme Search And Rescue
bezig);

-

een ARCC, waarbij de A staat voor aeronautisch, richt zich uitsluitend
op ongevallen met vliegtuigen;

-

een JRCC, waarbij de J staat voor joint (gezamenlijk). Een JRCC zal
zich dus met zowel noodgevallen in de zeevaart als luchtvaart
bezighouden.

Het RCC bouwt een beeld op van de situatie rond het SAR-incident en
zorgt dat dit beeld zo actueel mogelijk blijft. Daarom rust op alle bij het
SAR-incident betrokken instanties de verplichting het RCC onverwijld
op de hoogte te stellen van relevante feiten en ontwikkelingen. In
Nederland vindt de coördinatie plaats vanuit een JRCC.
De SAR-dienst beschikt voor de uitvoering van de genoemde taak over:
- maritiem reddingscoördinatiecentrum (MRCC);
- vliegende reddingseenheden, bestaande uit een patrouillevliegtuig en
een of meer helikopters;
- reddingboten.

Uitvoering

2.3.2

Nautisch verkeersmanagement

Inleiding

Wanneer een incident, ramp of zwaar ongeval zich voordoet is het niet
ondenkbaar dat de normale gang van het verkeer op het water ingrijpend
wordt verstoord. Bij een stremming van de vaarweg kan in een dergelijke
situatie omleiding van het verkeer noodzakelijk zijn. Een onderscheid
wordt gemaakt naar verkeer regelen in het bron- en in het effectgebied. De
zorg voor het informeren en de veilige en vlotte afwikkeling van het
scheepvaartverkeer is een taak van de nautisch beheerder. Het
voorkomen van onveilige verkeerssituaties is primair een taak van de
vaarwegbeheerder waarbij de politie de grens van het rampterrein
markeert. Op wateren waar het regelen van het scheepvaartverkeer niet
valt onder het nautisch beheer is de politie verantwoordelijk voor het
proces “verkeer regelen”.

Doel en

De nautisch beheerder is verantwoordelijk voor de zorg voor de veilige en
vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer. Het proces van nautisch
verkeersmanagement vindt plaats zowel tijdens ‘normale’ omstandigheden
als bij incidenten en kent twee doelen:

definitie van
het proces

1. Het
nautische
verkeersmanagement
heeft
als
doel
verkeersopstoppingen of verkeersstremmingen te voorkomen en/of
op te lossen, zowel binnen als buiten het rampterrein, om
belemmering in de hulpverlening en bestrijdingsactiviteiten zo veel
mogelijk
te
voorkomen
en
een
situatie
van
vlotte
verkeersafwikkeling zo snel mogelijk te bereiken.
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2. Economisch schade zoveel mogelijk te beperken door het
scheepvaartverkeer zo spoedig mogelijk weer doorgang te laten
vinden eventueel via een alternatieve route.
Doelgroep

Al het scheepvaartverkeer op het betreffende water. Specifiek zal de
doelgroep voor het verkeersmanagement de schepen die betrokken zijn bij
de hulpverlening of de gevolgen daarvan kunnen ondervinden.

Activiteiten en

In de Scheepvaartverkeerswet is opgenomen dat het bevoegd gezag de
verkeersaanwijzingen verstrekt. Deze aanwijzingen hebben betrekking op
een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer. De nautische
beheerder is verantwoordelijk voor het scheepvaartverkeer buiten de
plaats incident.

verantwoordelijkheden

Het regelen van het verkeer is een wettelijke taak van de politie. Deze taak
is neergelegd in de Politiewet 1993. Op het water is de politie
verantwoordelijk voor een veilige werkplek en voor verkeersaanwijzingen
op de plaats incident. Het verkeer regelen op grond van de
Scheepvaartwet door de nautisch beheerder is een specifieke bepaling en
prefereert boven de Politiewet.
Als een incident op gemeentelijk ingedeeld gebied plaatsvindt, heeft de
burgemeester op grond van de Wrzo het opperbevel indien het een ramp
dan wel zwaar ongeval betreft. Op de Noordzee is het afhankelijk van de
categorie-indeling bij opschaling en de instelling van het Regionaal
Beheersteam Noordzee (RBN), of er in de aanloopgebieden overdracht
van bevoegdheden plaatsvindt. Beleidsmatig gaan deze bevoegdheden
van de nautisch beheerder over naar het RBN, operationeel naar het
Kustwachtcentrum.
Operationele
Voorbereiding

Organisatie
van het
proces

Uitvoering

Afstemming tussen de nautische beheerder en de politie in
voorbereidende fase alsmede tijdens een incident is van belang. Het is
aanbevelingswaardig om met reddingsbrigades, KNRM of andere
afspraken te maken. Deze afspraken kunnen onder andere betrekking
hebben op het bereiken van schepen zonder marifoon zoals
recreatievaart.
Primair wordt voor het informeren en waarschuwen van de scheepvaart
gebruik gemaakt van de marifoon. Niet al het scheepvaartverkeer heeft de
beschikking over marifoon. Het proces nautisch verkeersmanagement
dient zo ingericht te worden dat bij incidenten ook de noodzakelijke
verkeersaanwijzingen aan vaarweggebruikers die niet de marifoon
uitluisteren
gegeven
kan
worden.
De
instantie
die
het
communicatieverkeer afhandelt dient bereikbaar te zijn op elk moment dat
er verkeer zich op de vaarweg begeeft.
De verkeerscentrale voor het vlot en veilig scheepvaartverkeer op de
rijkswateren is de verkeerpost van Rijkswaterstaat. Op niet-Rijkswateren
kan de nautisch beheerder een verkeerscentrale hebben. Ook kan het
berichtenverkeer van verschillende nautische beheerders (bijvoorbeeld na
kantoortijd) gezamenlijk verzorgd worden.
Indien nodig kan ondersteuning worden gevraagd aan:
-

Politie
Reddingsbrigades
KNRM
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Principe
nautisch
verkeersmanagement

2.3.3

Kustwachtcentrum
Koninklijke Marechaussee

Het principe van het nautisch verkeersmanagement bestaat uit het
weghouden van grote verkeersstromen (rondom het rampgebied en aanen afvoerwegen) in een zo vroeg mogelijk stadium. Hiervoor wordt in
eerste instantie een verkeersplan opgesteld en de alternatieve vaarroutes
worden bekend gemaakt. Opgemerkt wordt dat de plicht van goed
zeemansschap door hulp te verlenen door nabij gelegen schepen in de
eerste fase van de calamiteit kan zorgen voor meer verkeer rondom het
incident, waarbij extra coördinatie gewenst is. Bij de uitvoering van het
verkeer regelen wordt bij de planning in principe gestreefd naar een
minimale inzet van personeel, veelal zal de berichtgeving vanuit de
verkeerscentrale plaatsvinden.

Waterkwaliteitsbeheer

Inleiding

In de Wet rampen en zware ongevallen en diens opvolger de Wet
veiligheidsregio’s wordt, bij de definiëring van de incidenten die als ramp of
zwaar ongeval worden betiteld, expliciet aandacht besteed aan een ramp
in de vorm van een grootschalig milieu-incident. Rampen en zware
ongevallen kunnen immers ernstige schade veroorzaken aan het milieu.
Bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater kunnen als gevolg van de
ramp en de bestrijding van de ramp verontreinigd raken of verontreinigd
dreigen te raken.
Het proces toegankelijk maken en opruimen (cluster bron- en
effectbestrijding) is er op gericht het rampterrein (weer) toegankelijk en
begaanbaar te maken om hulpverlening en bestrijdingsactiviteiten mogelijk
te maken. Wegen en/of terreinen die niet meer of in onvoldoende mate
bruikbaar zijn voor de rampbestrijders of hulpverleners worden middels dit
proces weer toegankelijk gemaakt. Bij diverse rampscenario’s kan een
situatie ontstaan dat in het water goederen komen die daar niet in
thuishoren. Gedacht kan worden aan containers, vloeistoffen en
scheepswrakken. De waterkwalititeitsbeheerder is verantwoordelijk voor
de kwaliteit van het water, het verwijderen of neutraliseren van
watervreemde materie is daar een onderdeel van.

Doel en
definitie van
het proces

Het waterkwaliteitsbeheer heeft tot doel om bij incidenten zorg te dragen
dat de kwaliteit van het water op het afgesproken niveau blijft of naar het
niveau wordt hersteld.

Doelgroep

Alle instanties die betrokken zijn bij het waterkwaliteitsbeheer of gevolgen
daarvan kunnen ondervinden.

Activiteiten en

Het zorgdragen voor de kwaliteit van het water is vastgelegd in de
milieuwetgeving, waaronder de Wet Milieubeheer, Wet verontreiniging
oppervlaktewateren, Wet voorkoming verontreiniging door schepen en in
de Wrakkenwet.

verantwoordelijkheden

Teneinde de waterkwaliteit op een juiste en zo volledig mogelijke wijze te
beschermen, wordt van de (eerstelijns) eenheden verwacht dat zij
maatregelen treffen voor waterkwaliteitsbeheer.
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Activiteiten op het gebied van milieuverontreiniging, thermische
verontreiniging, nucleaire besmetting en botulisme behoren tot het
takenpakket van de waterkwaliteitsbeheerder. Als een incident op
gemeentelijk ingedeeld gebied plaatsvindt, heeft de burgemeester op
grond van de Wrzo het opperbevel, indien het een ramp dan wel zwaar
ongeval betreft. De provincie heeft bijzondere bevoegdheden en kan
bijvoorbeeld acute sluiting van zwemwater gelasten voor zwemmers. Op
de Noordzee is de minister van Verkeer en Waterstaat verantwoordelijk.
Operationele
Voorbereiding

De waterkwaliteitsbeheerder is als procesverantwoordelijke voor het
waterkwaliteitsbeheer verantwoordelijk voor de voorbereiding op
incidenten. Daarvoor is noodzakelijk: een bestuurlijk vastgesteld plan, een
draaiboek, een alarmeringsschema c.q. een piketregeling, aangewezen,
opgeleide
en
geoefende
medewerkers
ondersteund
door
checklisten/instructies en kwalitatief hoogwaardig materiaal. Alle plannen,
procedures en instructies worden dienen periodiek te worden
geactualiseerd. Tevens wordt in rampenbestrijdingsplannen aandacht
besteed aan het proces waterkwaliteitsbeheer. De vastgestelde
operationele regelingen zijn afgestemd op de hieraan gekoppelde
operationele prestatie.
De waterkwaliteitsbeheerder is verantwoordelijk voor het beheer van de
kwaliteit van het water. Verantwoordelijkheid houdt niet in dat het proces
door de verantwoordelijke zelf dient te worden uitgevoerd. De
procesverantwoordelijk dient zorg te dragen dat het proces functioneert en
kan de uitvoering, onder blijvende verantwoordelijkheid, ook door anderen
laten doen.

Organisatie
van het
proces

Uitvoering

De uitvoering van het proces geschiedt door het nemen van diverse
maatregelen. Om drijvende stoffen op te ruimen kunnen bijvoorbeeld
oliebooms worden ingezet. Andere goederen kunnen een andere
bestrijdingsmethode vragen.

Principe

Het principe van waterkwaliteitsbeheer bestaat uit zorg dragen voor de
kwaliteit van het water zowel in reguliere omstandigheden als tijdens en na
een incident. De waterkwaliteitsbeheer levert een maximale inspanning om
te voorkomen dat het water verontreinigd raakt door stoffen die in het
oppervlaktewater komen en draagt zorg voor het herstellen van de
gevolgen van de verontreiniging.

Waterkwaliteitsbeheer

2.3.4

Waterkwantiteitsbeheer

Inleiding

In de Wet rampen en zware ongevallen en diens opvolger de Wet
veiligheidsregio’s wordt, bij de definiëring van de incidenten die als ramp of
zwaar ongeval worden betiteld, expliciet aandacht besteedt aan een ramp
in de vorm van een overstroming. Een overstroming kan een ramp of
zwaar ongeval zijn of daartoe leiden. Onder waterkwantiteitsbeheer wordt
verstaan de zorg voor het op peil houden van het oppervlaktewater. Ten
tijde van een incident kan voor de bestrijding van het incident de
waterkwantiteitsbeheerder het waterpeil aanpassen. Ook ter voorkoming
van incidenten kan beïnvloeding van het waterpeil noodzakelijk zijn.

Doel en

Het waterkwantiteitsbeheer heeft tot doel om bij incidenten zorg te dragen
dat de kwantiteit van het water bij incidenten op het water op het gewenste

definitie van
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het proces

niveau komt. Het uiteindelijke doel is een veilige vaarweg door een juist
peilbeheer.

Doelgroep

Alle instanties die betrokken zijn bij het waterkwantiteitsbeheer of de
gevolgen daarvan kunnen ondervinden.
Het zorgdragen voor de kwaliteit van het water is voornamelijk neergelegd
in de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

Activiteiten en
verantwoorde-lijkheden

Activiteiten die verricht worden in het kader van waterkwantiteitsbeheer is
de zorg m.b.t. hoogwater/overstromingen, laagwater en ijsbezwaar (in de
zin van waterkwantiteit: ijsdammen en stuwing). Als een incident op
gemeentelijk ingedeeld gebied plaatsvindt, heeft de burgemeester op
grond van de Wrzo het opperbevel indien het een ramp dan wel zwaar
ongeval betreft. Op de Noordzee is de minister van Verkeer en Waterstaat
verantwoordelijk.

Operationele

De waterkwantiteitsbeheerder is als procesverantwoordelijke ook
verantwoordelijk voor de voorbereiding. Daarvoor is noodzakelijk: een
bestuurlijk vastgesteld deelplan, een draaiboek, een alarmeringsschema
c.q. een piketregeling, aangewezen, opgeleide en geoefende
medewerkers ondersteund door checklisten/instructies en kwalitatief
hoogwaardig materiaal. Alle plannen, procedures en instructies worden
jaarlijks geactualiseerd. Tevens wordt in rampenbestrijdingsplannen
aandacht besteed aan het proces waterkwantiteitsbeheer. De gemeentelijk
en regionaal vastgestelde operationele regelingen zijn afgestemd op de
hieraan gekoppelde operationele prestatie.

Voorbereiding

De waterkwantiteitsbeheerder is verantwoordelijk voor het beheer van de
waterkwantiteit. Verantwoordelijkheid houdt niet in dat het proces door de
verantwoordelijke dient te worden uitgevoerd. De procesverantwoordelijke
dient zorg te dragen dat het proces functioneert en maar kan de uitvoering,
onder blijvende verantwoordelijkheid, aan andere overlaten.

Organisatie
van het
proces

Uitvoering

De uitvoering van het proces geschiedt door het nemen van diverse
maatregelen. Door middel van sluizen en andere waterstaatswerken kan
het waterpeil worden beïnvloed.

Principe

Het principe van waterkwantiteitsbeheer bestaat uit zorg dragen voor de
kwantiteit (peil) van het water zowel in reguliere omstandigheden als
tijdens en na een incident. De waterkwantiteitsbeheerder levert een
maximale inspanning om te voorkomen dat er een ongewenst peil ontstaat
en draagt zorg voor het herstellen van het afgesproken peil.

Waterkwantiteitsbeheer

2.4
Toelichting

Schematisch overzicht
In onderstaand schema zijn de 29 rampbestrijdingsprocessen opgenomen
en nader toegelicht.
Het kenmerk van een rampbestrijdingsproces is dat één instantie
verantwoordelijk is voor het realiseren van de beoogde doelstelling en
daarvoor afspraken maakt met de andere partners in dit proces die hieraan
op onderdelen bijdragen kunnen leveren.
De afspraken hebben betrekking op de paraatheid, de opkomsttijden, de
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capaciteiten en de kwaliteiten van het personeel en de in te zetten
middelen.
Er wordt bij de beschrijvingen onderscheid gemaakt tussen de
verschijningsvorm van het water, te weten:
1. rivieren / kanalen / binnenwateren
2. ruime binnenwateren
3. de Noordzee
Dit onderscheid wordt gemaakt omdat de verschillende omstandigheden,
wet- en regelgeving van invloed kunnen zijn op het optreden van de
hulpverleningsdiensten en de inhoud van het rampbestrijdingsproces.
Waar er geen verschillen zijn ten opzichte van het optreden van het land
wordt dit specifiek aangegeven.
Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten
rampbestrijdingsschema:

liggen

ten

grondslag

aan

het

1. De beschrijving van de processen betreft een verkorte beschrijving van
hetgeen in het Handboek Voorbereiding Rampenbestrijding
beschreven staat. Voor een volledige beschrijving en onderlinge relatie
wordt naar het HVR verwezen;
2. In de kolom Noordzee is een aantal verschijningsvormen
samengevoegd, te weten: het gebied < 1 km. van de kust, de
aanloopgebieden en het gebied daarbuiten. Dit vanuit het uitgangspunt
dat deze verschijningsvormen vallen onder het toepassingsgebied van
de Wet BON. Hierbij worden de volgende randvoorwaarden gesteld:
- Indien een incident binnen 1 kilometer van de kust (=
gemeentelijk ingedeeld gebied) of in een aanloopgebied
plaatsvindt dient de incidentbestrijding / SAR-actie plaats te
vinden in overleg met het lokaal bevoegd gezag en in
aansluiting op landelijke opschalingsstructuren;
3. De eigenaar (reder) van een schip is verantwoordelijk voor de zorg
voor adequate middelen en organisatie ten behoeve van de
incidentbestrijding aan boord van het schip;
4. Voor incidenten waarbij schepen betrokken zijn, geldt: de kapitein
houdt altijd het gezag over het schip, tenzij het bevoegd gezag het
gezag overneemt;
5. Het proces ontruimen en evacueren is een politietaak. Indien er tijdens
een SAR operatie in belang van het redden het schip ontruimd wordt
dan valt deze ontruiming onder het proces SAR met een andere
procesverantwoordelijke;
6. Waar geschreven staat “Nautisch beheerder” wordt (afhankelijk van het
watergebied) bedoeld:
o Rijkswaterstaat of
o Provincie of
o Waterschap of
o Gemeente of
o Havenbedrijf / beheerder aanloopgebied
o Kustwacht
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7. Waar geschreven staat “Waterkwaliteitsbeheerder” en “Waterkwantiteitsbeheerder” wordt (afhankelijk van het watergebied) bedoeld:
o Rijkswaterstaat of
o Waterschappen of
o Provincie of
o Gemeente
8. Alle processen worden in principe in multidisciplinair verband en
overleg uitgevoerd. Indien andere partijen dan de ‘verantwoordelijke’
specifiek betrokken worden bij de uitvoering, dan zijn deze partijen
benoemd onder het kopje “betrokken partijen”.
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DEEL A

ALGEMEEN (WAT MOET ER WORDEN AFGESPROKEN?)
1 INLEIDING

1.1

Aanleiding

1.2

Doelstelling

1.3

Leeswijzer

1.4

Samenhang planvorming

Diverse plannen

Het RBP maakt onderdeel uit van een systeem van planvorming
binnen de rampbestrijding:
Planmodel

Doel

Beleidsplan
Veiligheidsregio

In het beleidsplan veiligheidsregio formuleert het bestuur
van de veiligheidsregio het beleid voor de uitvoering van de
opgedragen taken. Het beschrijft de wijze waarop de
multidisciplinaire voorbereiding en uitvoering van de
crisisbeheersorganisatie wordt vormgegeven en de wijze
waarop de kwaliteit wordt beoogd. De basis vormt het
risicoprofiel, dat een omvattend beeld van de aard, omvang
en effecten van risico’s in een gebied geeft.

Regionaal
Crisisplan

Het
crisisplan
beschrijft
de
organisatie,
taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van
de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het bestuur van
de veiligheidsregio stelt het crisisplan ten minste eenmaal
per vier jaar vast. Het crisisplan is een operationeel plan, dat
de generieke aanpak van rampen en crises in de regio
beschrijft.

Rampbestrijdingsplan

Het RBP is een verbijzondering van het crisisplan voor het
geheel van de bij een ramp of zware ongeval - waarvan de
plaats, aard en gevolgen voorzienbaar zijn - te nemen
maatregelen.
Dit is het model Rampbestrijdingsplan voor incidenten op
het water.

Calamiteitenplan
Waterstaatwerk

In en langs het water zijn diverse calamiteitenplannen van
Hoogheemraadschappen, Rijkswaterstaat, provinciën en
gemeenten
van kracht voor het waterkeringbeheer,
waterkwantiteitsbeheer,
waterkwaliteitsbeheer
en
objectbeheer. Bij een waterstaatkundige calamiteit met grote
gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van de mens of
met grote economische schade kan de Dijkgraaf, de
Hoofdingenieur van Rijkswaterstaat of een andere
bevoegde verzoeken het RBP op te starten.

Deze structuur is gebaseerd op de nieuwe indeling conform het
Wetsvoorstel veiligheidsregio’s.

1.5

Beheer en implementatie

1.6

Opleiden en oefenen

1.7

Vaststelling
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2 WERKINGSGEBIED
2.1

Werkingsgebied van het rampenbestrijding

Toepassingsgebied

2.2

Hierin wordt opgenomen het geografische toepassingsgebied van dit plan.
o Kaartje Samenhangend Watersysteem
o Kaartje Veiligheidsregio’s
o Aanwijzing Coördinerende Veiligheidsregio (met Waterfunctionaris)
o Opsomming van wateren en havens in het gebied
o Indeling naar nautisch beheerder en waterkwaliteits- / kwantiteitsbeheerder
o Dekkingskaart

Risicoanalyse binnen het samenhangend watersysteem

Inleiding

Voor de zeven scenario´s wordt in dit hoofdstuk de regionale risicoanalyse
uitgewerkt. Om de risicoanalyse op te kunnen stellen dient gebruik
gemaakt te worden van de ‘regionale maatlat’ opgenomen in Deel D
hoofdstuk 2 van het Handboek Incidentbestrijding op het Water.
In de praktijk blijkt dat vaak een combinatie van scenario’s bij incidenten
voorkomt.

Bijzonderheid

Hierin wordt besproken de bijzonderheid van het scenario bij het opstellen
van het RBP voor het specifieke water.

2.2.1 Redden van mensen en dieren in nood
Risico inventarisatie en analyse: wat zijn de maatgevende risico’s?
Bijzonderheden
2.2.2 Verontreiniging (oppervlakte) water en oevers
Risico inventarisatie en analyse: wat zijn de maatgevende risico’s?
Bijzonderheden
2.2.3 Ongevallen gevaarlijke stoffen
Risico inventarisatie en analyse: wat zijn de maatgevende risico’s?
Bijzonderheden
2.2.4 Brand en explosie
Risico inventarisatie en analyse: wat zijn de maatgevende risico’s?
Bijzonderheden
2.2.5 Ordeverstoring
Risico inventarisatie en analyse: wat zijn de maatgevende risico’s?
Bijzonderheden
2.2.6 Ecologisch incident
Risico inventarisatie en analyse: wat zijn de maatgevende risico’s?
Bijzonderheden
2.2.7 Losgeslagen schepen en/lading
Risico inventarisatie en analyse: wat zijn de maatgevende risico’s?
Bijzonderheden
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3 BETROKKEN PARTIJEN
Inleiding

3.1

Per cluster dient te worden opgenomen welke partners hierin actief zijn en
indien er meerdere zijn, wie per cluster de leiding en coördinatie heeft. Het
doel van dit hoofdstuk is dat er helderheid is over wie tijdens een incident
een rol heeft binnen de multidisciplinaire samenwerking.

Cluster bron en effectbestrijding

Cluster Bron- en effectbestrijding
Proces 1
Bereikbaarheid
Verantwoordelijke
Betrokkenen
Proces 2
Verantwoordelijke
Betrokkenen

Bereikbaarheid

Middelen

Middelen

Enz.…

3.2

Cluster geneeskundige hulpverlening

Cluster Geneeskundige hulpverlening
Proces 8
Bereikbaarheid
Verantwoordelijke
Betrokkenen
Proces 9
Verantwoordelijke
Betrokkenen

Bereikbaarheid

Middelen

Middelen

Enz.…

3.3

Cluster rechtsorde en verkeer

Cluster Rechtsorde en verkeer
Proces x
Bereikbaarheid
Verantwoordelijke
Betrokkenen
Proces x
Verantwoordelijke
Betrokkenen

Bereikbaarheid

Middelen

Middelen

Enz.…
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3.4

Cluster bevolkingszorg

Cluster xxx
Proces x
Verantwoordelijke
Betrokkenen
Proces x
Verantwoordelijke
Betrokkenen

Bereikbaarheid

Middelen

Bereikbaarheid

Middelen

Enz…

3.5

Cluster water en scheepvaart

Cluster xxx
Proces x
Verantwoordelijke
Betrokkenen
Proces x
Verantwoordelijke
Betrokkenen

Bereikbaarheid

Middelen

Bereikbaarheid

Middelen

Enz…
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4 RANDVOORWAARDELIJKE PROCESSEN (ONDERSTEUNEND EN BESTUREND)
Inleiding

4.1

In dit hoofdstuk wordt de samenhang tussen de netwerkpartners per initieel
proces aangegeven. In dit hoofdstuk dient beschreven te worden welke
afspraken binnen de regio gemaakt zijn op het gebied van ‘melding en
alarmering’, ‘op- en afschaling’, ‘leiding en coördinatie’ en
‘informatiemanagement’.

Ondersteunend: Melding & alarmering

Melding &
alarmering

Aandachtspunten

In deze paragraaf wordt voor het specifieke watergebied beschreven op
welke manier het verkrijgen, (zo snel mogelijk) verifiëren en combineren
van de essentiële gegevens van een incident, het beoordelen van die
gegevens, die vertalen naar de initiële hulp- en inzetbehoefte en het zo
snel en effectief mogelijk beschikbaar maken van die hulp, mogelijk is.
-

4.2

Ondersteunend: Op- en afschaling

Op- en
afschaling
Aandachtspunten

4.3

Welke meldkamers hebben een rol bij de melding van een incident
op het water, binnen het samenhangend watersysteem?
Hoe kunnen meldingen binnenkomen?
Welke meldkamer coördineert de meldingen en incidenten?
Wie alarmeert wie?
Wat zijn de regionale opschalingcriteria bij een incident op water? Als
ze er nog niet zijn, dan dienen ze opgesteld te worden.
Hoe loopt de bevoegdheid tot opschalen GRIP door de meldkamers?

Hier wordt vermeld welke processen worden geactiveerd en welke
eenheden worden opgeschaald bij welk scenario (klein/middel/groot).
-

Over hoeveel middelen beschikken de partijen?
Welke bijstandsafspraken zijn gemaakt?

Ondersteunend: Informatiemanagement

Informatiemanagement

In deze paragraaf wordt beschreven op welke manier het actief
beschikbaar stellen van de relevante informatie voor het specifieke
watergebied in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar moet
zijn, voor degene die deze nodig hebben.
Afspraken dienen er tussen de meldkamers en coördinatiecentra
gemaakt te worden indien het incident in meerdere veiligheidsregio’s kan
hebben plaatsgevonden.

Aandachtspunten

-

Wat zijn de informatiepunten?
Beschrijving van de informatiearchitectuur
Beschrijving van de voorzieningen en bemensing
Overzicht van de gegevens (telefoon, mail, fax, etc.)
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4.4

Besturend: Leiding en coördinatie

Leiding en
coördinatie

Aandachtspunten

Het proces behelst voor alle disciplines (horizontaal) en voor alle niveaus
(verticaal) het in onderlinge samenhang vaststellen van de wijze van
bestrijden van het incident (de besluitvorming), het coördineren van en
leiding geven aan de feitelijke bestrijding c.q. aan de inhoudelijke
rampbestrijdingsprocessen, het monitoren van de resultaten en het op
basis hiervan beoordelen en bijstellen van de bestrijding.
-

Welke gremia zijn er en wie neemt hier zitting in?
Wie stuurt de genoemde gremia aan?
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DEEL B

OPERATIONELE UITWERKING (HOE GAAN WE HET DOEN?)
5 MAATREGELEN PER SCENARIO

Inleiding

5.1

Lokale omstandigheden kunnen belangrijke voorwaarden scheppen bij de
bestrijding van een incident op het water. Per scenario dienen deze
voorwaarden en maatregelen beschreven te worden. Als er binnen een
bepaald scenario afgeweken moet worden van bijvoorbeeld de zorgnorm,
dan dient dit hier vastgelegd te worden. Uiteindelijk kan per scenario de
netwerkkaart uitgewerkt worden.

Redden van mensen en dieren in nood

5.1.1 Specifieke invulling randvoorwaardelijke processen
- Meldings- en alarmeringsschema
- Overzicht resourcemanagement
- Schema leiding en coördinatie (met personele invulling)
- Informatiemanagement (met informatielijnen)
(NB let op bijzondere afspraken, bijvoorbeeld ijsperiodes enz.)
5.1.2

Netwerkkaart redden van mensen en dieren in nood.

5.1.3 Te nemen maatregelen
Eventueel te relateren aan aanlandingsplaatsen en de verschillende maatregelen uitsplitsen
naar klein/middel/groot.

5.2

Verontreiniging (oppervlakte) water en oevers

5.2.1

Specifieke invulling randvoorwaardelijke processen

5.2.2

Netwerkkaart verontreiniging (oppervlakte) water en oevers

5.2.3

Te nemen maatregelen

5.3

Ongevallen gevaarlijke stoffen

5.3.1

Specifieke invulling randvoorwaardelijke processen

5.3.2

Netwerkkaart ongevallen gevaarlijke stoffen

5.3.3

Te nemen maatregelen

5.4

Brand en explosie

5.4.1

Specifieke invulling randvoorwaardelijke processen

5.4.2

Netwerkkaart brand en explosie

5.4.3

Te nemen maatregelen
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5.5

Ordeverstoring

5.5.1

Specifieke invulling randvoorwaardelijke processen

5.5.2

Netwerkkaart ordeverstoring

5.5.3

Te nemen maatregelen

5.6

Ecologisch incident

5.6.1

Specifieke invulling randvoorwaardelijke processen

5.6.2

Netwerkkaart ecologisch incident

5.6.3

Te nemen maatregelen

5.7

Losgeslagen schepen en lading

5.7.1

Specifieke invulling randvoorwaardelijke processen

5.7.2

Netwerkkaart losgeslagen schepen en lading

5.7.3

Te nemen maatregelen
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6 AANLANDINGSPLAATSEN
Inleiding

In dit hoofdstuk worden de aanlandingsplaatsen aangewezen. Deze
worden bepaald op grond van hetgeen beschreven is in het document
‘Waterrandprocedures’, Deel C hoofdstuk
2 van het Handboek
Incidentbestrijding op het Water.

Categorie A

Hierin worden de Categorie A aanlandingsplaatsen opgenomen.

Bijzonderheden

Eventuele bijzonderheden behorende bij de Categorie A
aanlandingsplaatsen kunnen worden beschreven.
Speciale aandacht dient te worden gegeven aan helikopterplaatsen en de
criteria die daarvoor zijn vastgesteld.

Categorie B

Hierin worden de Categorie B aanlandingsplaatsen opgenomen.

Bijzonderheden

Eventuele bijzonderheden behorende bij de Categorie B
aanlandingsplaatsen kunnen worden beschreven.
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7 BIJLAGEN
Bijlage 1

Checklist relatie rampbestrijdingsprocessen en scenario’s

Bijlage 2

Waterrandprocedures

Bijlage 3

Stroomschema’s ondersteunende en besturende processen

Bijlage 4

Dekkingsplan
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Bijlage 5

CONCEPT convenant
Voorbeeldconvenant om in het gebied vast te stellen:

Convenant

Convenant, regelende de samenwerking en coördinatie bij incidenten,
rampen en zware ongevallen op (naam water).
De Colleges van Burgemeester en Wethouders, alsmede de
Burgemeester van de gemeenten (lijst betrokken gemeenten)
en
de Commissarissen van de Koningin in de provincies (lijst betrokken
provincies)
en
de Minister van Verkeer en Waterstaat, te dezen vertegenwoordigd
door de (naam vertegenwoordiger/instantie)
en
de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
en
(eventueel andere betrokkenen)
elk voor wat betreft hun eigen bevoegdheden,
hierna te noemen: partijen
gehoord
-

de korpschefs van de regiopolitie (namen regio’s)
de directeuren GHOR van (namen regio’s)
de regionaal commandanten (namen regio’s)
het unithoofd (namen regio’s) van de KLPD Water te (namen unit)
de directeur Kustwachtcentrum te Den Helder;
(eventueel andere functionarissen)

overwegende
dat het gewenst is een regeling te treffen voor de samenwerking bij
het voorkomen, beperken en/of ongedaan maken van de schadelijke
gevolgen van rampen of zware ongevallen op de (naam water),
spreken het volgende af:
Artikel 1 Doel
Om de schadelijke gevolgen van (dreigende) rampen, (zware) ongevallen
dan wel waterstaatkundige calamiteiten in het toepassingsgebied te
voorkomen, beperken en/of te bestrijden verbinden partijen zich om samen
te werken overeenkomstig het (naam regeling).
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Artikel 2 Toepassingsbereik
Dit convenant heeft betrekking op in de bijlage Ramptypen van het
Rampenplan genoemde (dreigende) rampen, zware ongevallen en overige
gebeurtenissen die plaatsvinden in en/of waarvan de gevolgen zich
uitstrekken over (naam water), zoals is aangegeven op de overzichtskaart
bij het (naam regeling).
Artikel 3 Melding en alarmering
Partijen verplichten zich de melding en alarmering met betrekking tot een
ramp of (zwaar) ongeval onder deze regeling uit te voeren zoals
beschreven in paragraaf ‘Melding en alarmering’ in het (naam regeling).
Artikel 4 Bestuurlijke coördinatie
Partijen verplichten zich bij rampen, zware ongevallen dan wel
waterstaatkundige
calamiteiten onder deze regeling te werken volgens de in
(naam regeling) uitgewerkte coördinatiestructuur.
Artikel 5 Operationele coördinatie en opschaling
De operationele coördinatie en opschaling bij de bestrijding van rampen,
zware ongevallen dan wel waterstaatkundige calamiteiten onder deze
regeling geschiedt conform hetgeen is vastgelegd in het (naam regeling).
Artikel 6 Voorlichting
De voorlichting met betrekking tot een ramp of (zwaar) ongeval onder
dit convenant wordt uitgevoerd zoals beschreven in de
(paragraaf/hoofdstuk over voorlichting en communicatie)
in het (naam regeling).
Artikel 7 Personele en materiële bijstand
Partijen geven zo veel als mogelijk gevolg aan een verzoek om
personele en/of materiële bijstand, met in achtneming van de
daarvoor geldende bijstandsregelingen.
Artikel 8 Opleiden en oefenen
Partijen bevorderen dat hun personeel ter voorbereiding op een
grootschalige multidisciplinaire inzet wordt opgeleid en geoefend
zoals beschreven in (paragraaf/hoofdstuk over opleiden en oefenen) in
het (naam regeling).
Artikel 9 Beheer
1. Het beheer van het (naam regeling) wordt opgedragen aan een
commissie overeenkomstig de samenstelling,
taken en budget zoals genoemd in hoofdstuk (zelf invullen).
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2. De kosten van het beheer worden door partijen gedragen volgens de
verdeelsleutel: (zelf invullen de bijdrage van elke partij).
3. Besluiten over de uitvoering, de toepassing en wijziging van dit
convenant worden, nadat de in de aanhef genoemde ambtsdragers en
functionarissen daarover zijn gehoord, door partijen genomen.

Artikel 10 Overleg
1. Indien blijkens een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van een van de
partijen overleg over de uitvoering, de toepassing of een wijziging van of
een geschil over dit convenant gewenst is, wordt hiertoe door de voorzitter
van het (naam coördinatie orgaan) een vergadering van partijen belegd,
zo mogelijk binnen 30 dagen nadat vorenbedoeld schriftelijk verzoek bij
hem is binnengekomen.
2. De voorzitter van het (naam coördinatie orgaan)zit de vergaderingen
voor.
Artikel 11 Slotbepalingen
1. Dit convenant met de bijbehorende uitwerkingen in het
(zelf invullen) treedt op (zelf invullen) in werking.
2. Dit convenant geldt voor (onbepaalde tijd) en moet herzien worden
eens in de (tijd invullen).
3. Dit convenant is niet in rechte afdwingbaar.
4. Dit convenant kan door elk van de partijen schriftelijk worden
opgezegd met inachtneming van een termijn van ….
5. Wanneer een partij het convenant opzegt, beraden de overige
partijen zich over de gevolgen daarvan voor het convenant.
6. Met de inwerkingtreding van dit convenant vervalt de (indien van
toepassing, naam oude regeling).
7. Dit convenant kan worden aangehaald als “(zelf invullen)”.
Aldus getekend,
(Namenlijst en Handtekening betrokkenen zelf invullen)
Toelichting op

Aanhef

het convenant

Uitgangspunt van het convenant is het verstevigen en blijvend verbeteren
van de samenwerking tussen de deelnemende partijen waardoor de
ongevals- en rampbestrijdingsprocessen zo efficiënt mogelijk kunnen
verlopen. Met het convenant wordt de gezamenlijke verantwoordelijkheid
van de partijen tot uitdrukking gebracht. Dit geldt primair voor de
ondertekenende
partijen. Echter ook de ‘gehoorde’ partijen geven
met hun instemming met dit convenant aan, dat zij in de praktijk
overeenkomstig het (naam regeling) zullen handelen.
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Artikel 1
In dit artikel is aangegeven met welk doel het convenant wordt aangegaan:
het voorkomen, beperken en/of ongedaan maken van schadelijke
gevolgen van rampen, zware ongevallen en calamiteiten als bedoeld in
de Waterstaatswet. Het (naam regeling) vormt het kader voor de
samenwerking wanneer er behoefte is aan gezamenlijk en gecoördineerd
optreden. De ondergrens wordt daarmee
logischerwijs gevormd door die ongevallen waarbij coördinatie niet aan de
orde is, dus werk dat gerekend wordt tot de ‘routine’ van de
hulpverleningsdiensten en veelal monodisciplinair wordt uitgevoerd. De
grens tussen kleine voorvallen waarbij het convenant niet van toepassing
hoeft te zijn en voorvallen waarover partijen wel moeten worden
geïnformeerd is moeilijk te bepalen. De nadruk ligt volledig bij een goed
werkende melding en alarmering. Bij twijfel zal de informatie moeten
worden
doorgegeven, zodat iedere partij in staat is zijn eigen verantwoordelijkheid
uit te oefenen.
De bovengrens is moeilijker te bepalen. Dit (naam regeling)) voorziet in de
coördinatie van de bestrijding van rampen en zware ongevallen, zoals
bedoeld in de Wet Rampen en Zware Ongevallen of Wet op de
Veiligheidsregio’s , alsmede de coördinatie van het bestrijden van
calamiteiten als bedoeld in de Waterstaatswet en de eigenstandige
bevoegdheden tot het redden van mensen (Search and Rescue) op basis
van de Regeling inzake de SAR-dienst.
Het convenant beoogt uitdrukkelijk te voorzien in een lacune in
de hulpverlening en de (inter)regionale coördinatie van de rampbestrijding.
Het bestrijdingsmateriaal en -materieel, zoals vermeld in het bij het (naam
regeling) behorende overzicht, kan
worden ingezet bij de eigen rampbestrijdingsprocessen en/of op verzoek
bij de processen van één van de andere partijen.
Artikel 2
Bij de afbakening is aangesloten bij de ook in andere plannen voor de
(naam water) gehanteerde grens tussen land en water.
Schepen die vastliggen aan de wal (in de havens of aan de
pieren) worden gerekend tot het land en vallen daarmee buiten het
(naam regeling).
Artikel 3
Voor de uitvoering van het convenant is een duidelijke en algemeen
gehanteerde procedure van melding en alarmering van de onder dit
convenant bedoelde gebeurtenissen van groot belang. In
(hoofdstuk/paragraaf nummer zelf invullen) van het (naam regeling) is
in die procedure voorzien.
Artikel 4, 5 en 6
De nadere uitwerking van deze artikelen vormt de kern van het
(naam regeling).
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Artikel 7
De partijen verplichten zich met dit artikel om zoveel mogelijk gevolg te
geven aan een verzoek om bijstand onder dit convenant, uiteraard met
inachtneming van de eigen taken en bevoegdheden en de overige
geldende bijstandsregelingen. Hulpverlening aan een ieder in nood op het
water is een verplichting op grond van de algemene wetgeving voor de
scheepvaart. Het verdient aanbeveling om inzet van materieel en mensen
voor andere dan de eigen taken nader uit te werken in specifieke
samenwerkingsregelingen tussen partijen, waarin verantwoordelijkheid,
bevoegdheid, veiligheid, extra voorzieningen en kosten van inzet kunnen
worden geregeld.

Artikel 8
Om goed voorbereid te zijn op een ramp, zwaar ongeval of
waterstaatkundige calamiteit moet iedere betrokkene opgeleid en geoefend
zijn. In het (naam regeling) is daarom een verwijzing naar een opleidingsen oefenplan opgenomen. Van de partijen wordt verwacht dat zij
bevorderen dat hun personeel niet alleen in hun eigen discipline maar ook
in samenwerking met de andere diensten wordt/is opgeleid en geoefend.
Artikel 9
Met dit artikel wordt er een commissie ingesteld die verantwoordelijk is
voor het actueel houden van het (naam regeling) Deze
Beheerscommissie krijgt voor haar beheerstaken een jaarlijks budget. De
aan het convenant deelnemende partijen (namen partijen invullen)
dragen elk voor (percentage bijdrage) bij aan het beheer van het (naam
regeling). De Beheercommissie rapporteert haar bevindingen aan het
(naam coördinatie instantie). Deze instantie neemt besluiten over de
uitvoering, de toepassing en de wijziging van het (naam regeling).
Artikel 10
In dit artikel worden regelingen gegeven betreffende het overleg en de
besluitvorming omtrent uitvoering, toepassing en wijziging van of geschil
over de overeenkomst. Elk van de betrokken partijen kan schriftelijk om
overleg vragen. Het onderzoeken van specifieke kwesties die om een
nadere bestudering vragen kan worden opgedragen aan de
Beheercommissie.
Artikel 11
In de slotbepaling wordt aangegeven dat het convenant en het
bijbehorende (naam eventueel bijhorende plannen) met ingang van
(datum) voor onbepaalde tijd wordt aangegaan. Het plan dient eens in de
(tijd) te worden herzien. Indien een partij het convenant wil opzeggen
wordt in dit artikel aangegeven op welke wijze dit dient te geschieden.
Veranderingen in verband met opzegging door een partij kunnen
desgewenst worden doorgevoerd op grond van artikel 9. Los daarvan is in
hoofdstuk (zelf invullen) van het (naam regeling) voorzien dat de
toepassing van het convenant door de Beheerscommissie regelmatig
wordt geëvalueerd.
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1
1.1

Inleiding zorgnorm

Specifieke zorgnormen voor op het water

Inleiding

Met de invulling van het onderdeel “Specifieke zorgnormen” in het
“Handboek incidentbestrijding op het water” wordt getracht een systematiek
te geven, waarmee op een eenvoudige wijze een vertaling kan worden
gemaakt voor de specifieke watergerelateerde scenario’s en de daarbij
behorende effecten naar de gewenste operationele prestaties.

Waar zijn de
zorgnormen voor
bedoeld?

De zorgnormen die binnen het project Waterrand worden ontwikkeld zijn
bedoeld om helder te krijgen welke inzet er wenselijk is in Nederland om bij
een incident op het water adequaat te kunnen optreden. Op basis van
zorgnormen kan de organisatie en spreiding van de totale
incidentbestrijding op het water worden bepaald en worden de onderling
gewenste afspraken helder.

Algemene
Definitie zorgnorm

Om eenduidigheid tijdens het bepalen van de zorgnormen te krijgen is het
bepalen van een goede definitie van groot belang. Voor het ramptype
“Ongeval op het water” wordt de volgende zorgnormdefinitie gebruikt.
De beschrijving van de gewenste inzet bij een hulpvraag met een
specificatie van de volgende onderdelen:
• opkomsttijd basisinzet
• de opschalingscapaciteit in tijd en omvang
Voor het adequaat optreden is het ook van belang dat de alarmeringstijd
van de verschillende partijen ook genormeerd wordt.

1.2
Stappenplan

Stappenplan zorgnormen
De hulpverleningsdiensten op het land weten in principe binnen hoeveel tijd
zij welk materieel ingezet moeten kunnen hebben en hoe zich dat verhoudt
tot de risico’s in het gebied. Voor ‘waterpartijen’ en het optreden op het
water is dit lang niet altijd duidelijk.
In vergelijking met het land dient daarom een tweetal zaken nader te
worden uitgewerkt voor het water, te weten:
1) De vaststelling van de risicoprofielen per gebied en de vertaling van de
verwachte hulpvraag naar de inzetbehoefte;
2) De bepaling van kwaliteit, kwantiteit en tijdsfactoren voor het optreden
op het water (de zorgnorm).
Ten behoeve van de ontwikkeling van deze twee onderdelen van de
incidentbestrijding op het water is waar mogelijk gebruik gemaakt van
bestaande methodieken en documenten zoals de Leidraad Maatramp
(LMR) en Leidraad Operationele Prestaties (LOP) en de Leidraad
Repressieve Basisbrandweerzorg (LRB). Ook is gebruik gemaakt van de
normen zoals gesteld in de rapportage van de KNRM en RWS.

Stappenplan

Normen en inzetbehoeften kunnen niet zondermeer bepaald en vastgesteld
worden. Daarom zijn deze via een stappenplan uitgewerkt en aangepakt.
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Onderstaand zijn de stappen opgenomen via welke weg de landelijke
zorgnormen bepaald worden. De hoofdstukken van dit onderdeel
“Specifieke zorgnormen voor op het water” zijn ook naar dit stappenplan
ingedeeld.
Stappenplan:
Stap 1. De mogelijke effecten op het water inventariseren en per scenario
analyseren (hulpvraag);
Stap 2. De hulpvraag vertalen naar de inzetbehoefte;
Stap 3. De inzetbehoefte vertalen naar landelijke zorgnormen;
Stap 4. Toepassen gebiedsspecifieke maatlat voor de risicogrootte.

1.3

Uitgangspunten zorgnormen BZK

Ontwikkelingen
zorgnormen BZK

Het Ministerie van Binnenlandse zaken heeft aangegeven dat zij in de
toekomst anders met zorgnormen willen omgaan dan de huidige lijn die in
het LMR en LOP is ontwikkeld. In deze paragraaf wordt kort de nieuwe lijn
weergegeven.
-

Uit de evaluatie van deze richtlijnen is bleken dat de systematiek als
erg detaillistisch en complex wordt gezien. Aan de indeling in de
niveaus I tot en met V ligt een gecompliceerde berekening ten
grondslag, gebaseerd op verschillende aannames. De evaluatie geeft
op hoofdlijnen aan dat de gedetailleerde berekeningen niet meer als
noodzakelijk worden gezien, maar dat de “common sense” de overhand
moet hebben. Regio’s hebben wel behoefte aan wat houvast in
grootheden, maar de niveaus I, II, III, IV en V worden meer losgelaten.

-

In de toekomst zal meer het accent komen te liggen op de basisinzet
en wenselijke tijd van opschalen van de gewenste inzet (met afspraken
over bijstand). De dagelijkse praktijk is de basis voor de normstelling
(Hou het simpel). De systematiek wordt omgevormd naar de stappen:
o checklist (welke risico’s zijn er);
o scenario’s (welke scenario’s kunnen voortvloeien uit deze risico’s);
o inzet (welke klussen leveren deze scenario’s op Æ proces en
uitvoering).

-

De leidraad is de “Basisvereisten Crisismanagement” waarin de
normen staan waar de randvoorwaardelijke processen aan moeten
voldoen. Alle regio’s moeten hier aan voldoen en zich aan uniformeren.
De zijn daarmee de kern, en de inzet van de kolommen is gericht op de
uitvoering (levering inzetbehoefte).
Het volgende figuur is daarbij besproken als visualisatie van de
randvoorwaardelijke processen als kern, voor de uitvoering per
organisatie.
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IP = initiële processen = randvoorwaardelijke (multidisciplinaire) processen

-

De wenselijke inzetbehoefte en de daaraan gestelde norm van de
verschillende rampbestrijdingsprocessen kunnen in grootte verschillen.
Dit is gebaseerd op de risicoanalyse van de scenario’s, die per regio
wordt gemaakt.

-

Ook moet in de toekomst meer rekening gehouden worden met de
maatschappelijke en sociale factoren die maken dat een scenario
grotere risico heeft te escaleren (“Wet van pleuris”). In het huidige
systeem is hier geen ruimte voor. De risicoanalyse moet dus meer
gebaseerd worden op gezond verstand dan op modelmatige
berekeningen.

-

Wenselijk is om de “dynamiek” (cq. profiel cq. handtekening) van een
scenario te bepalen; hierin wordt gekeken hoe snel welke inzet
wenselijk is en welke gevolgen het niet halen van de norm heeft.

-

Voor de risico-analyse is het goed om een checklist op te stellen waarin
alle maatgevende factoren in opgenomen kunnen worden.

-

De inzetbehoefte kan zowel generiek als specialistisch ingevuld
worden. Hierin past het systeem van specialistische teams die voor
taken de niet in de regio opgepakt kunnen worden. Niet elke regio hoeft
alles te kunnen (afhankelijk van de risico’s.)

-

De lijn die BZK heeft ingezet gaat is gericht op wettelijke normering.
Het stellen van normen wordt ook gedaan in de uitgave “Basisvereisten
Crisismanagement” en zal in het Referentiekader Crisisplan ook
worden opgepakt. Deze twee documenten geven richting aan uniform
optreden in het gehele land. De normen zullen wordt opgenomen in
een Kwaliteits-AMvB (Besluit Veiligheidsregio’s) onder de nieuwe Wet
veiligheidsregio’s en via convenanten met de regio’s als norm worden
afgesproken.
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2
2.1

Inventarisatie mogelijke effecten

Inleiding

Risico’s

Uitgaande van de definitie Risico = Kans x Effect kan gesteld worden dat de
aard en omvang van incidenten worden bepaald door de kans op dat incident
en door de verwachte effecten daarvan.
Ten behoeve van het bepalen van de hulpvraag wordt in dit hoofdstuk
geanalyseerd welke factoren invloed hebben op het effect van incidenten.
Om te komen tot adequate inzet bij een incident is het van belang dat op basis
van een risicoprofiel de vaarwegen/wateren worden beoordeeld. De
risicobeoordeling wordt gedaan aan de hand van de factoren die maken dat
een incident een effect veroorzaakt. In hoofdstuk 4 wordt vervolgens gekeken
welke factoren de kans op een incident beïnvloeden. Samen bepalen zij het
risicobeeld van een incident en kan de inzetbehoefte worden bepaald.
De factoren moeten uiteindelijk per samenhangend watersysteem worden
geïnventariseerd zodat een goed algemeen beeld wordt verkregen van risico’s
in het bepaalde gebied. Als hulpmiddel kan de checklist gebiedsspecifieke
maatlat (bijlage 1) worden gebruikt.

2.2

Effecten

Effectfactoren

De gevolgen van een incident worden bepaald door verschillende factoren.
Bijvoorbeeld het type vaarweg en de aanwezigheid van havens.
Voor een incident op het water zijn drie effectfactoren te benoemen:
- Vaarwegfactoren;
- Omgevingsfactoren;
- Maatschappelijke factoren.
De vaarweg- en omgevingsfactoren zijn te berekenen en objectief te bepalen
maar voor het verkrijgen van een volledig beeld is van belang dat ook minder
objectieve factoren, die van invloed zijn op het effect van de scenario’s op de
maatschappij, worden beschreven. Voorbeelden zijn economische schade of
maatschappelijke onrust. Een objectieve bepaling is hierbij minder goed
mogelijk. Dit zal per regio door de partners op bestuurlijk niveau gezamenlijk
moeten worden beoordeeld.
Voor de incidenten op het water zijn de volgende factoren van invloed op de
effecten (en hulpvraag!) van een incident:

Vaarwegfactoren

Vaarwegfactoren:
• Type schepen (binnenvaart, zeevaart, recreatievaart, etc);
• Omvang van schepen;
• Aantal opvarenden;
• Aard van de lading;
• Omvang van de lading.

Omgevingsfactoren

Omgevingsfactoren:
• Aanwezigheid bewoners, woonbebouwing en infrastructuur in omgeving;
• Aanwezigheid industrie, bedrijven en infrastructuur;
• Aanwezigheid van beschermd natuurgebied.
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Maatschappelijke
factoren

Maatschappelijke factoren:
• Economische schade;
• Materiële schade;
• Maatschappelijke onrust/ontwrichting;
• Politiek bestuurlijke gevoeligheid.
Deze effecten zijn niet altijd kwantificeerbaar, maar spelen een grote rol bij de
bepaling van de inzetbehoefte. Indien een vaarweg een grote economische
waarde heeft, dan zal bij een blokkade meer inzet gewenst zijn dan bij een
minder relevante vaarweg. De verwachte economische schade speelt hierbij
dus een rol.
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3
3.1

Inleiding

Risicobeoordeling
vaarweg/water

3.2

Inventarisatie mogelijke kans

In hoofdstuk 2 in gekeken welke factoren van invloed zijn op het effect van
een incident op het water. Voor een goede risico-inventarisatie en de
bepaling van de inzetbehoefte is het ook van belang om inzicht te hebben in
factoren, die de kans op een incident beïnvloeden. Immers, de
voorbereiding op een incident dat relatief vaker voor kan komen zal eerder
en anders worden opgepakt dan de voorbereiding op een meer
onwaarschijnlijk incident.
Ook de kansfactoren moeten per regio worden geïnventariseerd zodat een
goed algemeen beeld wordt verkregen van risico’s in het bepaalde gebied.

Kansen

Kansfactoren

De kans dat een incident ontstaat is afhankelijk van de kenmerken van de
vaarweg en het verkeer daarop en van de omgeving.

Vaarwegfactoren

Vaarwegfactoren:
• Aantal scheepvaartbewegingen en hoeveelheid vervoer (gevaarlijke)
stoffen over het water;
• Verhouding beroepsvaart – recreatievaart;
• Verhouding zeevaart – binnenvaart;
• Complexiteit vaarweg die invloed hebben op het verkeersbeeld;
• Aard en aantal recreatieve activiteiten.

Omgevingsfactoren

Omgevingsfactoren:
• Aanwezigheid van kleinere en grotere havens aan groot open water;
• Aantal ligplaatsen voor pleziervaartuigen;
• Invloed van getijdewisselingen
• Ligging ten opzichte van vliegroutes.
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4
4.1

Gebiedsspecifieke maatlat

Inleiding

Maatlat

De kans- en effect factoren zijn verwerkt in de gebiedsspecifieke maatlat
(zie bijlage 1).
Aan de hand van gerichte vragen kan per scenario een risicoprofiel van het
vaarwater worden bepaald. De factoren zijn verdeel in effect- en
kansfactoren die bepalen hoe groot het gebiedsspecifieke risicoprofiel is.

Grafiek
risicoprofiel

Per scenario kan een grafiek worden gemaakt waarin de score op de
maatlat zal worden gekwantificeerd. Hieronder is een voorbeeld
weergegeven.

Voorbeeld

groot

Effect

middel

↑
klein

→

Kans
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5
5.1

Analyse per scenario

Inleiding

Ramptype 2

In de Leidraad Maatramp worden 18 ramptypen besproken. Eén van de
ramptypen is ramptype 2, “Ongeval op water”.
Er kunnen meerdere soorten ongevallen plaats vinden op het water. Voor
ramptype 2 zijn er 7 verschillende ongevallen te beschrijven, de
zogenaamde scenario’s. Deze scenario’s zijn in dit hoofdstuk nader
uitgewerkt.

Scenario’s

Niet bij elk incident op het water dient aan alle rampbestrijdingsprocessen
invulling te worden gegeven. Om de voorbereiding adequaat vorm te
geven wordt gewerkt met scenario’s. Voor incidentbestrijding op het water
zijn 7 scenario’s geselecteerd, aan de hand waarvan een inschatting kan
worden gemaakt welke partners invulling dienen te geven aan welke
deelprocessen. Het is goed mogelijk dat bepaalde scenario’s gelijktijdig of
opeenvolgend kunnen plaatsvinden.

Beeldvorming

De scenario’s geven houvast bij de beeldvorming van incidentbestrijding
op het water en de benoeming van de taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van nautische partijen. De scenario’s zijn bedoeld
als modelmatige benadering van de werkelijkheid en dienen nadrukkelijk
niet als leidend voor de incidentbestrijding te worden beschouwd.

Uitwerking
scenario's

In dit hoofdstuk zijn de scenario’s verder uitgesplitst en zijn de
bijbehorende risico’s aangegeven. Hiermee wordt getracht inzicht te
krijgen welke risico’s gebruikt kunnen worden bij de bepaling van de basis
inzetbehoefte.

5.2

Beschrijving scenario’s

Algemeen

De aard, de plaats en de gevolgen van een ongeval bepalen het verloop
van de gebeurtenissen en de maatregelen die getroffen moeten worden
om slachtoffers te voorkomen en de andere gevolgen van het ongeval te
beperken en te bestrijden.

scenario

In het kader van de ongevalbestrijding wordt de mogelijke ontwikkeling
van een ongeval aangeduid met het begrip scenario. In een
ongevalscenario komt tot uitdrukking waar een ongeval heeft
plaatsgevonden, hoe het ongeval zich in de loop van de tijd ontwikkelt en
met welke effecten en verschijnselen men bij een bepaald ongeval
rekening moet houden. Op deze wijze is ieder ongevalscenario met een
bepaalde karakteristieke (en wellicht te voorspellen) ontwikkeling en
omvang te typeren. Er kan dus sprake zijn van een bepaald type ongeval
c.q. scenario met een bepaalde omvang of maat. Het verloop van het
scenario is bepalend voor de uitvoerbaarheid en het effect van de
maatregelen per deelproces. Het is daarbij in principe niet van belang wie
of welke organisatie deze maatregelen uitvoert. Het is veel belangrijker
dat bekend is welke hulp wordt gevraagd en of deze hulp binnen de
gestelde tijd met de juiste kwaliteit en capaciteit kan worden aangeboden.
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Hulpbehoefte

Met behulp van een scenario is de hulpbehoefte, uitgedrukt in termen van
het aantal te verwachten slachtoffers, de omvang van de brand of omvang
van het verontreinigde gebied, in beeld te brengen. Deze hulpbehoefte is
vervolgens met behulp van een prestatiekengetal weer te vertalen naar
een inzetbehoefte per proces.

7 scenario’s

Incidenten op het water kunnen worden ingedeeld op basis van zeven
verschillende scenario’s, te weten:

Nr.

Scenario

1

Redden van mens en dier in nood als gevolg van bijvoorbeeld:
1.1

Aanvaring

1.2

Mens, dier of schip in nood

1.3

Ongeval / gewonde(n) / zieke(n) aan boord van een schip

1.4

Persoon (personen) vermist

1.5

Neergestort vliegtuig

1.6

Persoon (personen) in problemen tijdens ijs-periode / wadlopen

Verontreiniging oppervlaktewater en oevers

2
2.1

Versmering

2.2

(Water)milieuverontreiniging met onder andere oplossende en/of dispergerende stof

3

Ongeval met gevaarlijke stoffen (gaswolk)
3.1

Uitstromende chemische stof veroorzaakt giftige gaswolk

3.2

Uitstromende chemische stof veroorzaakt explosieve gaswolk

4

Brand en/of explosie
4.1

Brand en/of explosie aan boord van een schip

4.2

Brand en/of explosie van een transportleiding in het water

5

Ordeverstoring

6

Ecologisch incident
6.1

Ziekte veroorzaakt grote hoeveelheid zieke/dode flora en/of fauna

6.2

Zieke flora en/of fauna veroorzaakt risico voor volksgezondheid

7

Losgeslagen schip, object en/of lading
7.1

Schip, object en/of lading drijft (stuurloos) in de vaarweg

7.2

Schip, object en/of lading spoelt/strandt aan op oever/kust

7.3

Schip, object en/of lading is vermist

5.3

Uitwerking scenario’s

5.3.1

Redden van mensen en dieren in nood ( scenario 1)

Scenario
beschrijving

Onder dit type incident vallen ongevallen met betrekking tot veerboten,
beroepsvaart, pleziervaart, sporters en dergelijke. Belangrijke
overeenkomst is dat er mensen gered moeten worden en dat het gevaar
bestaat op mogelijke verdrinking van de aanwezigen in het gebied.
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Deelscenario’s

Het scenario “redden van mensen en dieren in nood” kan optreden als
gevolg van uiteenlopende incidenten. Daarom wordt dit scenario
opgedeeld in zes ‘deelscenario's’, namelijk:
Het redden van mensen en dieren in nood als gevolg van:
a. Aanvaring
b. Mens, dier of schip in nood
c. Ongeval / gewonde(n) / zieke(n) aan boord van een schip
d. Persoon (personen) vermist
e. Neergestort vliegtuig
f. Persoon (personen) in problemen tijdens ijs-periode / wadlopen
De risico’s die in dit scenario spelen zijn: mogelijke gewonden of
ongevallen waarbij bevrijd moeten worden (bij beknelling), directe
medische hulp verlenen en/of transport (vanaf het schip) naar de
wal/ziekenhuis.

Risicodragers

De risicodragers zijn in principe alle vervoersmiddelen en personen die
zich op het water bevinden of in het water terecht zijn gekomen, te weten:
beroepsvaart, beroepsvisserijen, pleziervaart, vissersbootje, partyboten,
rondvaartboten, cruisevaart, ponten, ferry's, vliegtuigen en recreanten
(luchtbedden, surfers, duikers, zeilers, wadlopers).
Een bijzondere risico groep zijn schaatsers en andere recreanten op het
ijs. De omstandigheden zijn dan ook voor de hulpverleningsdiensten
volledig anders dan in de overige deelscenario’s

Risicofactoren

Bij dit scenario spelen vooral de volgende factoren een rol bij de
beoordeling van het risico:
- Vaarweggerelateerde kans- en effectfactoren
- Maatschappelijke effectfactoren
- Omgevingsgerelateerde kansfactoren

5.3.2
Scenario
beschrijving

Verontreiniging oppervlaktewater en oevers (scenario 2)
Ten gevolge van een incident kan een schip de lading of brandstof
verliezen, waarbij deze in het water terechtkomt en tot verontreiniging van
het water leidt. Ook kan een lozing vanaf het land (calamiteit of dumping)
verontreiniging van het water veroorzaken. Daarom wordt dit scenario
opgedeeld in twee ‘deelscenario's’, namelijk:
a. Versmering:
Drijvende vloeibare stoffen zoals olie en olieachtige substanties. Deze
stoffen kunnen eventueel met schermen, veegarmen, olieboom en
skimmers (opruim zuigsystemen) worden bestreden. Daarnaast
moeten ze eventueel worden geruimd wanneer ze zijn aangespoeld op
een waterstaatswerk zoals dijken, oevers of op het strand;
b. Watermilieuverontreiniging:
In water oplossende of dispergerende stoffen; Door lozingen van het
land of vanuit schepen ontstaat milieuverontreiniging die verduistering,
verzuring/verloging, opwarming, zuurstofdepletie, toxiciteit en/of
bioaccumulatie kan veroorzaken. Deze verontreinigingen kunnen in
principe niet opgeruimd worden maar wel zijn maatregelen te nemen
dat het verontreinigde water snel wordt afgevoerd naar bijvoorbeeld de
zee of ander groot water.
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Risicodragers

Vooral de beroepsvaart kunnen verontreinigingen van het water
veroorzaken maar ook vanuit recreatieboten kunnen lozingen ontstaan. De
omvang hierbij is dan wel veel kleiner. Ook kan de lozingen van af het land
(industrie of illegale activiteiten) verontreinigingen veroorzaken.

Risicofactoren

Bij dit scenario spelen vooral de volgende factoren een rol bij de
beoordeling van het risico:
- Vaarweggerelateerde, omgevingsgerelateerde en maatschappelijke
effectfactoren;
- Vaarweggerelateerde kansfactoren

5.3.3

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen (gaswolk) (scenario 3)

Scenario
beschrijving

Het gaat hier vooral om incidenten waarbij giftige of explosieve gassen
vrijkomen (of giftige vloeistoffen die uitdampen en een gaswolk vormen)
die een gevaar (kunnen) vormen voor de volksgezondheid.
Bij een ongeval met een schip met een giftige lading kan een groter gebied
bedreigd worden dan de directe omgeving (afhankelijk van de hoeveelheid
vrijkomende stof, aard van de stof en de weersomstandigheden). De
giftige gassen kunnen ook het vaste land bereiken en de bevolking daar
bedreigen.
Dit scenario is opgedeeld in 2 ‘deelscenario’s’, namelijk:
- Uitstromende chemische stof veroorzaakt giftige gaswolk
- Uitstromende chemische stof veroorzaakt explosieve gaswolk
Dit scenario heeft nauwe verbanden hebben met scenario 2 en 4. Dit is
afhankelijk van de eigenschappen van de stoffen die vrijkomen.

Risicodragers

De belangrijkste risicodrager is de beroepsvaart met gevaarlijke stoffen of
met installaties aanboord die gevuld zijn met gevaarlijke stoffen
(bijvoorbeeld koelinstallaties op grote vissersschepen)
Ook kunnen er transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen onder
groter open water plaatsvinden.
Kenmerkend voor het vervoer van gevaarlijke lading over het water is dat
de ladinggegevens niet altijd bekend zijn. Doordat kennis over de
aanwezige stoffen en hoeveelheid ontbreekt, zijn de effecten niet
voorzienbaar.

Risicofactoren

5.3.4
Scenario
beschrijving

Bij dit scenario spelen vooral de volgende factoren een rol bij de
beoordeling van het risico:
- vaarwater- en omgevings- en maatschappelijke gerelateerde
effectfactoren;
- vaarwater gerelateerde kansfactoren.

Brand en explosie (scenario 4)
Van explosiegevaar zal sprake zijn wanneer er een ongeval is opgetreden
op een tanker met explosieve stoffen of gassen, een vrachtschip met
lading met explosieve eigenschappen veelal in containers vervoerd, een
ongeval met een gasleiding of problemen met munitie aan boord van
transportschepen dan wel gevonden munitie uit het verleden. Belangrijk
aandachtspunt bij explosiegevaar is een snelle ontruiming van de
omgeving.
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Dit betreft dus vooral de aanwezigen op het schip. Daarnaast dient door
middel van verkeerstechnische maatregelen voorkomen te worden dat
andere schepen in de gevarenzone komen.
Brand kan naast de hierboven genoemde tanker met brandbare en
explosieve lading ook plaatsvinden op andere schepen. In eerste instantie
moet de brand geblust worden met middelen die aan boord zijn.
Op kleine schepen zal het bij uitbreiding van de brand al nodig zijn om van
boord te gaan voordat de brandweer arriveert. Dit betekent dat op dat
moment ook het evacueren en redden van mensen een belangrijk proces
is. Bij grotere schepen (veerboten) biedt het schip op zich wel meer ruimte,
waardoor men minder snel genoodzaakt zal zijn om van boord te gaan.
Indien het schip niet verder kan varen zal in veel gevallen een
reddingsactie nodig zijn.
We onderscheiden de volgende deelscenario's:
- brand en/of explosie aan boord van een schip;
- brand en/of explosie van een transportleiding in het water.
Risicodragers

Beroepsvaart en recreatievaart.

Risicofactoren

Bij dit scenario spelen vooral de volgende factoren een rol bij de
beoordeling van het risico:
- vaarwater- en omgevings- en maatschappelijke gerelateerde
effectfactoren;
- vaarwater gerelateerde kansfactoren.

5.3.5

Ordeverstoring (scenario 5)

Scenario
beschrijving

Het scenario “Ordeverstoring” is denkbaar op veerboten of partyschepen.
Daarnaast kan ook worden gedacht aan grootschalige demonstraties en/of
blokkades door belangengroeperingen (milieu, visserij etc).
Er is sprake van een ordeverstoring indien de geldende dagelijkse orde
aan boord van een schip verstoord is.
Als het incident wordt veroorzaakt door relschoppers aan boord zal het
schip (of veerboot) in principe doorvaren naar de haven. De kapitein
waarschuwt de politie, die de relschoppers in de haven zal opwachten.
Ook eventuele gewonden worden in de haven opgevangen. Vindt de
afhandeling niet in de haven maar op het open water plaats dan verloopt
de afhandeling en coördinatie via de afgesproken structuren.

Risicodragers

Veerboten, partyboten, cruiseschepen en overige beroepsvaart.

Risicofactoren

Bij dit scenario spelen vooral de volgende factoren een rol bij de
beoordeling van het risico:
- Maatschappelijke effectfactoren (tevens de kans op de aanwezigheid
van grote groepen passagiers)

5.3.6
Scenario
beschrijving

Ecologische incident (scenario 6)
Omstandigheden waardoor het ecologische evenwicht wordt verstoord
door één van de scenario's of door besmettelijke dierziekten.
Een virus of ziekte kan grote aantallen dode en/of zieke flora en/of fauna
veroorzaken. Bij dit scenario moeten de risico’s voor de volksgezondheid
continu bewaakt worden.
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Vooral het inperken en afschermen van de bron en het besmette gebied is
in dit scenario van belang. Tevens is voorlichting een belangrijk deelproces
waaraan invulling moet worden gegeven.
We onderscheiden de volgende deelscenario's:
- ziekte veroorzaakt grote hoeveelheid zieke/dode flora en/of fauna;
- zieke flora en/of fauna veroorzaakt risico voor volksgezondheid.
Risicodragers

Flora en fauna

Risicofactoren

Bij dit scenario spelen vooral de volgende factoren een rol bij de
beoordeling van het risico:
- omgevingsgerelateerde en maatschappelijke effectfactoren.

5.3.7

Losgeslagen schip, object en/of lading (scenario 7)

Scenario
beschrijving

Bij het verliezen van lading kan de doorvaart van andere schepen in
gevaar komen. Het lokaliseren en verwijderen van de lading is hierbij van
belang. Bij het stranden of aanspoelen van objecten en goederen kan het
gaan om gevaarlijke en/of ongevaarlijke objecten, waaronder een schip op
drift en/of verloren lading. Ook kan de aard onbekend zijn.
Opruiming van de objecten/goederen is nodig. Opdrijvende materialen
kunnen met netten of kranen worden opgevist en geborgen en moeten
eventueel worden geruimd wanneer ze zijn aangespoeld. Zinkende stoffen
en materialen kunnen eventueel worden opgebaggerd, gedregd en
geborgen.
Daarnaast moet onderzoek worden uitgevoerd naar mogelijk
(milieu)gevaren en mogelijke oorzaak en gevolgen van het incident.t
We onderscheiden de volgende deelscenario's:
- schip, object en/of lading drijft (stuurloos) in de vaarweg
- schip, object en/of lading spoelt/strandt aan op oever/kust
- schip, object en/of lading is vermist

Risicodragers

De risicodragers zijn in principe alle (vervoers)middelen die zich op of nabij
het water bevinden of in het water terecht kunnen komen.

Risicofactoren

Bij dit scenario spelen vooral de volgende factoren een rol bij de
beoordeling van het risico:
- vaarweggerelateerde, omgevingsgerelateerde en maatschappelijke
effectfactoren;
- vaarweggerelateerde en omgevingsgerelateerde kansfactoren.

5.4
Inleiding

Scenario’s en rampbestrijdingsprocessen
Om inzicht te krijgen in de relatie tussen de verschillende scenario’s en de
rampbestrijdingsprocessen is gekeken welke processen bij welk scenario
een rol speelt. Niet alle processen zullen direct worden opgestart maar
kunnen ook in een later stadium of bij opschaling van belang kunnen
worden. Dit geldt vooral voor de processen “bevolkingszorg”.
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6
6.1

Bepaling zorgnormen

Inleiding

Inleiding

Aan de hand van de hulpvraag is gezocht naar logische parameters per
deelproces. Deze parameters zijn meestal tijdgerelateerd (bijvoorbeeld: hoe
snel ter plaatse) of capaciteitgerelateerd (bijvoorbeeld: het aantal
slachtoffers gered).
Tevens zijn bij enkele processen mogelijke dilemma’s aangegeven die van
invloed zijn op de bepaling van de normen.

Opkomsttijd

Bij een alarmering is de tijd die opgeroepen functionarissen nodig hebben
om ter plaatse van het incident of het CoPI te komen onder te verdelen in
verschillende delen, zoals bijvoorbeeld:
- alarmeringstijd (multidisciplinair);
- aanrijtijd naar kazerne/vaartuig;
- aanrijtijd en/of aanvaartijd naar incident of CoPI.

Om tot heldere normen te komen is het van belang dat er gebruik wordt
gemaakt van eenduidige terminologie. Bij de voorgestelde normering wordt
alleen de term opkomsttijd gebruikt. Dit is de tijd dat de
hulpverleningsdienst nodig heeft om ter plaatse te zijn.
Wel kan het bij de monodisciplinaire voorbereiding en organisatie van een
proces wenselijk zijn de afgesproken opkomsttijd op te delen in
bovengenoemde onderdelen om tot sneller tot verbeteringacties te kunnen
komen.
6.2

Zorgnormen randvoorwaardelijke processen

Inleiding

Het ministerie van BZK wil met de veiligheidsregio’s afspraken maken via
een convenant, over de wenselijke prestaties van de regio’s. De
voorgestelde normen staan in “Basisvereisten Crisismanagement”.
Om adequaat te kunnen optreden bij een incident op het water is het van
belang dat de waterpartijen aansluiten bij deze normen, voor zover het gaan
om de multidisciplinaire inzet en afstemming. Hieronder zijn de voor de inzet
relevante normen opgenomen.

Melding en
alarmering

Het initieel alarmeren van alle betrokken partijen moet binnen 2 minuten na
een melding door de meldkamer die hiertoe bevoegd is, in gang worden
gezet.

Waterrand / Deel D – Hoofdstuk 2 / Specifieke zorgnormen / eindconcept 5.0 / 31 maart 2008

18

Leiding en
coördinatie

-

Bereikbaarheid binnen 5 minuten van functionarissen van betrokken
(water)partijen.
Opkomsttijd binnen maximaal 30 minuten bij het CoPI van
functionarissen van betrokken (water)partijen.
Opkomsttijd binnen maximaal 45 minuten bij het ROT van
functionarissen van betrokken (water)partijen.
Opkomsttijd binnen maximaal 60 minuten bij het G/RBT van
functionarissen van betrokken (water)partijen.

In schema kan dit als volgt worden gevisualiseerd:

Op- en
afschaling

De mensen en middelen die benodigd zijn voor de incidentbestrijding zullen
worden ingezet binnen bovengenoemde rampenbestrijdingsteams (binnen
de GRIP-structuur). Er wordt daarbij in multidisciplinair overleg op- en
afgeschaald.

Informatiemanagement

Functionarissen van betrokken Waterpartijen leveren binnen max. 20 min
relevante informatie aan voor het (centraal) totaalbeeld bij de informatie
manager

6.3

Zorgnormen rampbestrijdingsprocessen

Inleiding

In onderstaande paragrafen wordt stilgestaan bij de beschrijving,
uitgangspunten en mogelijke normeringen per proces. Beschreven wordt
welke normen of beleidsintenties reeds bestaan en bij welke systematiek
kan worden aangesloten wat betreft de vaststelling van de zorgnormen.
Opgemerkt wordt dat daarmee nog geen zorgnorm wordt vastgesteld. Dit
zal in een aparte procedure worden uitgewerkt en met de
procesverantwoordelijken worden afgestemd (inclusief de consequenties
van de zorgnormen in personele en materiële zin op hoofdlijnen).
Cluster Bron- en effectbestrijding (proces 1 – 7)

Opkomsttijd
algemeen

De opkomsttijd voor de eerste hulpeenheid bij een incident op het water is
essentieel. Op het land is deze norm bijvoorbeeld voor de brandweer
gesteld op 8 minuten bij een brand in een woonhuis. Op het water is dit,
vanwege
de
andere
omstandigheden
(waaronder
mogelijke
vaarsnelheden), niet haalbaar.
Mogelijke normstelling: In drukke gebieden waar de kans van incidenten
groot is, wordt op dit moment een norm van 30 minuten aangehouden
(Haven van Rotterdam)

Bestrijden van
brand (1)

De gewenste bluscapaciteit is afhankelijk van de grootte van de te
verwachten brand.
Mogelijke normstelling: De internationaal geldende norm van de
International Maritime Organisation (IMO) stelt voor zeehavens aan de
bluscapaciteit een norm van 6 liter per m2 per min. Deze norm wordt niet
gesteld aan kleinere (binnen)havens, maar kan wel als leidraad gelden om
een landelijke norm op te baseren.
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Redden en
technische
hulpverlening (2)

Technische hulpverlening (redding) en eerste hulp is een essentieel proces
bij het voorkomen van slachtoffers of letsel. Door middel van redding en
technische hulpverlening krijgen slachtoffers toegang tot de geneeskundige
hulpverleningsketen, waar eerste hulp geboden kan worden. Dit proces
heeft een nauw verband met proces 26, Search And Rescue (SAR).
Bij proces 2 staat echter de technische hulpverlening die benodigd is ten
behoeve van de redding centraal. Al het overige ‘redden’ valt onder proces
26. De norm die wordt vastgesteld voor de technische hulpverlening dient
aan te sluiten bij de norm voor SAR.
Mogelijke normstelling: De KNRM een normering ontwikkeld. Deze
methodiek kan als leidraad worden aangehouden voor zowel proces 2 als
proces 26.

Ontsmetten
(3 en 4)

De processen “ontsmetten van mensen en dieren” en het “ontsmetten van
voertuigen” is in principe vergelijkbaar met het proces op het land alleen de
omstandigheden zijn anders. Hier wordt dan ook dezelfde tijdnorm voor aan
te houden.

Waarnemen en
meten (5)

Voor het proces “Waarnemen en meten” geldt ook dat dit vergelijkbaar is
met de landsituatie. Hier wordt dan ook voor de opkomsttijd dezelfde norm
aan te houden. Wel zou bij de uitvoering van het proces de
omstandigheden anders kunnen zijn als er ook op het water gemeten moet
worden.

Overig (6 en 7)

De overige processen hebben geen norm voor op het land en behoeven
geen specifieke norm op het water. Het waarschuwen van mensen op het
water kan samen lopen met proces 27 (Nautisch verkeersmanagement).
Cluster Geneeskundige hulpverlening (proces 8, 9 en 10)

Somatisch (8)

Het uitvoeren van somatische hulpverlening aan slachtoffers op het water is
afhankelijk van veel complexe factoren. Het ontbreekt vaak aan een veilige
werkplaats voor de medische functionarissen.
Mogelijke normstelling: Vooralsnog wordt uitgegaan van een onderscheid
tussen het redden/SAR (proces op het water) en het proces op het land,
waar het somatische gedeelte start. Daarom wordt voor de opkomsttijd bij
de aanlandingsplaats aangesloten bij de algemene norm op het land van 15
minuten voor ambulancezorg.

Overig (9 en 10)

De overige processen zullen pas op het land worden opgestart en
behoeven daarmee geen specifieke norm op het water.
Cluster Rechtsorde en Verkeer (proces 11- 17)

Algemeen

Ook voor de processen binnen het cluster Rechtsorde en verkeer geldt dat
het optreden op het water afhankelijk is van een vertragende factoren. Zo
zijn niet overal vaartuigen beschikbaar.
Mogelijke normstelling: Bij een melding van een incident op het land geldt
een norm van 15 minuten voor de eerste (regionale) politie-eenheid. Op het
water leert de praktijk dat vaartuigen vaak binnen 1,5 uur aanwezig kunnen
zijn bij een incident (op grote vaarwegen waar de KLPD, dienst waterpolitie
vaartuigen heeft liggen).
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Cluster Bevolkingszorg ( proces 18 - 25)
Algemeen

De processen rondom bevolkingszorg zullen pas op het land worden
opgestart en behoeven daarmee geen specifieke norm op het water.

Voorlichten en
informeren (18)

Het proces van voorlichten en informeren is het enige proces in dit cluster
dat bij een incident op het water direct in werking moet treden. Vooral bij
multidisciplinair optreden is een éénsluidende voorlichting en informatie van
belang en daarom is het vroegtijdig opstarten van dit proces essentieel.
Cluster Water en Scheepvaart (26 - 29)

Search And
Rescue (26)

Wanneer bij een incident mensen in het water terecht zijn gekomen of
anderszins direct gezocht en gered moeten worden, is een snelle
opkomsttijd van de eerste inzet essentieel. De capaciteit om mensen te
redden is afhankelijk van de aard van het gebruik van het watersysteem. In
de preparatie dient rekening te worden gehouden met het risicoprofiel
(bepaling van welke scenario’s en grootte van ongevallen kunnen worden
verwacht).
Mogelijke normstelling: De KNRM heeft voor de gebieden waar zij
activiteiten uitvoeren een normering ontwikkeld die met deze factoren
rekening houdt. Hiermee is een opkomsttijd bepaald, met een gewenste
gereddencapaciteit. Deze methodiek kan ook voor de overige delen van
Nederland als leidraad worden aangehouden.

Nautisch
verkeersmanagement
(27)

Nautische verkeersmanagement wordt uitgevoerd door de nautisch
beheerder van het gebied. Deze maakt daarbij gebruik van de
verkeerscentrale en/of van vaartuigen ter plaatsen.
Mogelijke normstelling: In het Beheersplan Rijkswateren (BPRW) staan
richtlijnen benoemd in de zin van aanvaartijden (30, 60 en 90 minuten,
afhankelijk van het vaarwegprofiel). Deze aanvaartijden zijn bedoeld als
beleidsintentie en niet als harde norm, maar kunnen wel dienen als leidraad
voor de verdere discussie over deze normstelling.

Waterkwaliteitsbeheer (28)

Wanneer er materiaal of stoffen in het water zijn gekomen die opgeruimd
moeten worden, is specialistisch materieel benodigd. Het gaat hier om
bijvoorbeeld absorptiemateriaal, oil-booms en veegarmen.
Mogelijke normstelling: Rijkswaterstaat heeft voor de binnenwateren een
handboek opgesteld die als leidraad dient bij de preparatie van dit proces
(WOCB Handboek). Voor de Noordzee is ook een rapport opgesteld dat
voor dit proces een leidraad is. In dit rapport wordt gesproken over
opruimtijd als norm.

Waterkwantiteitsbeheer (29)

Bij incidenten op het water met scheepvaart zal dit proces geen grote rol
spelen en zal de mogelijke inzet het meestal gecombineerd worden met de
andere processen in het cluster.

6.4

Randvoorwaarden zorgnormen
Bovengenoemde normen betreffen de normen die onder “normale”
omstandigheden gehaald moeten worden. De inrichting van de organisatie
moet worden gebaseerd op het volledig behalen van deze norm.
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Afwijken
zorgnormen

Geconstateerd wordt dat de beoogde normtijd niet altijd gerealiseerd kan
worden. Overschrijding van de normtijd wordt daarbij soms veroorzaakt
door structurele zaken (veelal ingegeven door gebiedsspecifieke
omstandigheden)
en
soms
door
incidentele
omstandigheden
(weersomstandigheden e.d.). Over de mate waarin van deze normtijden
wordt afgeweken dienen met het bestuur afspraken gemaakt te worden.
Deze afspraken dienen vooraf (bestuurlijk) te worden vastgelegd.

Beoordeling

Bij de beoordeling van de kwaliteit van de incidentbestrijding wordt bekeken
in welke mate de normtijden eventueel niet gerealiseerd zijn en waardoor
dat veroorzaakt is. Structurele overschrijdingen dienen vooraf al afgestemd
te zijn, maar voor incidentele zaken moet een goede afweging plaatsvinden
bij de beoordeling.
Slechte weersomstandigheden liggen vaak ten grondslag aan incidenten op
het water, dus het willen behalen van de norm kan op het water gevaar voor
de eigen medewerkers vormen. Bij de toetsing van de normen is het
daarom gangbaar om een marge aan te houden voor het aantal incidenten
waarbij de norm niet gehaald wordt.
Mogelijke normstelling: Generiek wordt bij de beoordeling van de
zorgnormen (op het land) een marge voor een toegestane overschrijding
van 20% aangehouden.

Tabel

In de volgende tabel is de inventarisatie van de bestaande normen per
rampbestrijdingsproces en gebiedsspecifiek risicoprofiel opgenomen,
alsmede de aanzet voor de normen op het water.
Op basis van dit schema kan de nadere uitwerking vorm worden gegeven.
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Bijlage 1 Gebiedsspecifieke maatlat
A
A1.

Factoren die het effect van een incident bepalen
Vaarwatergerelateerde effectfactoren

1. Type schepen (binnenvaart, zeevaart, recreatievaart)
1. Alleen recreatievaart
2. Binnenvaart en recreatievaart
3. Zeevaart, binnenvaart en recreatievaart

Punten
5
15
25

2. Aantal mogelijke opvarenden
1. Op het vaarwater bevinden zich incidenteel (<10 keer per dag) vaartuigen met
> 5 personen aan boord
2. Op het vaarwater bevinden zich geregeld (> 10 keer per dag) vaartuigen met >
5 personen aan boord
3. Op het vaarwater varen geregeld vaartuigen in de categorie ponten,
chartervaart, veerboten, partyboten, cruiseschepen

Punten
5

3. Aard van de lading / vervoer gevaarlijke Stoffen
1. Op het vaarwater vindt incidenteel vervoer gevaarlijke stoffen plaats
2. Op het vaarwater vindt alleen beperkt vervoer brandbare vloeistoffen (ADNR
Klasse III) naar regionale depots plaats
3. Op het vaarwater vindt nationaal vervoer van stoffen in alle ADNR klassen
plaats
4. Op het vaarwater vindt internationaal vervoer stoffen van alle ADNR klassen
plaats
5. Op het vaarwater vindt internationaal vervoer waarop routering wordt
toegepast plaats

Punten
5
10

4. Omvang van de maatgevende* ladinggrootte
1. < 750 m3
2. 750 – 2.500 m3
3. 2.500 – 5.000 m3
4. 5.000 – 15.000 m3 en
5. > 15.000 m3 en zeeschepen
*ladinggrootte van een maatgevend vaartuig in het vaarwater.

Punten
5
10
15
20
25

A.2

15
25

15
20
25

Omgevingsgerelateerde effectfactoren:

1. Aanwezigheid bewoners, woonbebouwing in de omgeving
1. De omgeving van het vaarwater is gemiddeld dun bevolkt (< 500 inw/km2)
2. De omgeving van het vaarwater is dun bevolkt (< 500 inw./km2) met enkele
nabijgelegen woonkernen
3. De omgeving van het vaarwater is dicht bevolkt (>1.000 inw./km2)
4. De omgeving van de vaarwater is stedelijk gebied

Punten
5
10

2. Aanwezigheid industrie, bedrijven en infrastructuur;
1. De omgeving van het vaarwater is landelijk gebied
2. De omgeving van het vaarwater is gemengd gebied (landelijk/industrieel)
3. De omgeving van het vaarwater is industrieel (haven)gebied
4. De omgeving van het vaarwater is industrieel (haven)gebied met zware
industrie / grote opslag van brandbare en / of gevaarlijke stoffen

Punten
5
10
15
25
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3. Aanwezigheid van (beschermd) natuurgebied
1. In de omgeving van het vaarwater bevindt zich geen kwetsbaar natuur
2. In de omgeving van het vaarwater bevindt zich kwetsbare natuur
3. In de omgeving van het vaarwater bevindt zich beschermde natuur
4. In de omgeving van het vaarwater bevindt zich beschermde natuur met hoge
nationale ecologische waarde
5. In de omgeving van het vaarwater bevindt zich beschermde natuur van
internationale betekenis v.w.b ecologisch waarde

A.3

Punten
5
10
15
20
25

Maatschappelijke effectfactoren:

1. Economische schade
1. Het vaarwater heeft geen of beperkt lokaal economisch belang voor de
beroepvaart en/of recreatie
2. Het vaarwater heeft een beperkt regionaal belang voor de beroepvaart en
watersport
3. Het vaarwater heeft regionaal belang en beperkt nationaal belang voor
beroepsvaart
4. Het vaarwater heeft nationaal belang en beperkt internationaal belang voor
beroepsvaart (onderdeel van de hoofdtransportas of aanloopgebied zeehaven)
2. Maatschappelijke onrust/ontwrichting (NIMBY)
1. De gebruiksfunctie van het vaarwater en de wensen/behoefte van omgeving
gaan goed samen
2. De gebruiksfunctie van het vaarwater veroorzaakt incidenteel interesse van
omgeving
3. De gebruiksfunctie van het vaarwater veroorzaakt regelmatig kritische vragen
over het vaarwater in relatie tot omgeving
4. De omgeving/maatschappij wil de gebruiksfunctie het van vaarwater (kunnen)
beperken i.v.m. met conflicteren de belangen.
5. De gebruiksfunctie veroorzaakt regelmatig (juridische) conflicten tussen
overheid/beheerder/gebruikers en maatschappij/omgeving/belangengroepen

Punten
5
10
15
25

5
10
15
20
25

Het gaat hier om personen of groepen die geen belang bij de vaarwater hebben maar wel met het gebruik worden
geconfronteerd, bijv. burgers, niet watergebonden bedrijven en hun belangengroepen (het NIMBY effect).

3. Vitale maatschappelijke voorzieningen
1. Het vaarwater wordt gebruikt als bron voor drinkwaterbereiding
4. Politiek bestuurlijke gevoeligheid
1. Lokaal bestuur reageert op incidenten als gevolg van vaarwegfuncties tijdens
(geregeld) lokaal (ambtelijk) overleg
2. Lokaal/regionaal bestuur reageert op vaarwaterfuncties of incidenten naar
vaarwegbeheerder
3. Geregeld overleg tussen regionale besturen over vaarwaterfuncties en
incidentbestrijding
4. Landelijke politiek reageert op vaarwaterfuncties of incident(bestrijding)
(minister wordt bevraagd)
5. Vaarwaterfuncties heeft zowel nationale als internationale reactie tot gevolg
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B

Factoren die de kans op een incident bepalen

B.1

Vaarwatergerelateerde kansfactoren:

1. Verkeersintensiteit; totaal aantal beroepsvaartpassages.
1. < 15.000
2. 15.000-25.000
3. 25.000-60.000
4. 60.000-90.000
5. 90.000 en hoger

Punten

5
10
15
20
25

2. totaal aantal scheepsvaart passages met gevaarlijke stoffen over het
vaarwater (per jaar)
1. < dan 5.000
2. 5.000 tot 10.000
3. 10.000 tot 20.000
4. 20.000 tot 40.000
5. > 40.000

Punten

3. Verhouding beroepsvaart – recreatievaart
1. Circa 15:1 of 1:15
2. Circa 10:1 of 1:10
3. Circa 5:1 of 1:5
4. Circa 3:1 of 1:3
5. Circa 1:1

Punten

4. Kans op een groot ongeval (met > 50 opvarenden)
1. Op het vaarwater vaart gemiddeld minder dan één vaartuig met > 50
opvarenden tegelijk binnen de gevaarscirkel
2. Op het vaarwater vaart gemiddeld meer dan één vaartuig maar minder dan 3
met > 50 opvarenden tegelijk binnen de gevaarscirkel
3. Op het vaarwater vaart gemiddeld meer dan 3 vaartuigen maar minder dan 6
met > 50 opvarenden tegelijk binnen de gevaarscirkel
4. Op het vaarwater vaart gemiddeld meer dan 6 vaartuigen met > 50
opvarenden tegelijk binnen de gevaarscirkel

Punten

5
10
15
20
25

5
10
15
20
25

5
10
15
25

Bron: “redden in het zicht van de haven” KNRM 2006

5. Verhouding zeevaart - binnenvaart
5. Circa 1:25
6. Circa 1:20
7. Circa 1:15
8. Circa 1:10
9. Circa 1:5
Uitgangspunt: groter verschil; kleiner effect.

Punten

6. Complexiteit vaarwater; natuurlijke kenmerken
(stroming, wind, golven, geul (m.g. diepte), bocht, engte, etc)
1. Een complicerende kenmerk
2. Twee complicerend kenmerken
3. Meerdere complicerende kenmerken van verschillende aard
4. Meerdere complicerende kenmerken die elkaar onderling versterken
5. Veel complicerende kenmerken waarom schepen bijzondere
voorschriften/maatregelen in acht moeten nemen

Punten
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7. Complexiteit vaarwater; infrastructurele kenmerken
Objecten (brug/sluis, kruising, haven, kade, rede, etc.)
6. Een complicerende kenmerk
7. Twee complicerend kenmerken
8. Meerdere complicerende kenmerken van verschillende aard
9. Meerdere complicerende kenmerken die elkaar onderling versterken
10. Veel complicerende kenmerken waarom schepen bijzondere
voorschriften/maatregelen in acht moeten nemen
8. Aard en aantal recreatieve activiteiten
1. Op het vaarwater komt beperkt kleinschalige recreatie langs de oever en geen
waterport voor
2. Op het vaarwater komt beperkt kleinschalige recreatie en watersport voor
3. Op het vaarwater komt grootschalige recreatie en watersport voor
4. Het vaarwater is een intensief gebruikt recreatie- en watersportgebied
B.2

Punten
5
10
15
20
25

Punten
5
10
15
25

Omgevingsgerelateerde kansfactoren:

1. Aanwezigheid van kleinere en grotere havens aan groot open water

Punten

1. In/aan het vaarwater bevinden zich alleen kleinere (recreatieve) havens
2. In /aan het vaarwater bevinden zich meerdere kleiner en grotere (industriële)
havens
3. In/aan het vaarwater bevinden zich meerdere grotere industriële havens met
zware industrie.
4. Het vaarwater is gelegen in een zwaar industrieel gebied

5
10
15
25

2. Aantal ligplaatsen voor pleziervaartuigen

Punten

1. In het vaarwater bevinden zich enkele kleine jachthavens
2. In het vaarwater bevinden zich meerdere grote jachthavens

10
25

3. Invloed van getijdenwisselingen

Punten

1. Nee
2. Ja

0
25

4. Ligging ten opzichte van aanvliegroutes naar schiphol/luchthaven

Punten

1. Het vaarwater ligt gedeeltelijk in een aanvliegroute
2. Het vaarwater ligt direct in een aanvliegroute

10
25
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Bijlage 2 Tabel Checklist risicobepaling
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BIJLAGE 1
AFKORTINGENLIJST
ONDERDEEL RESULTAAT 1
PROJECT WATERRAND

Projectbureau Waterrand
Rapportagedata
Projectfase

: Ontwikkelfase 1 / resultaat 1

Versie/datum

: 3.0/31-03-2008

Status

: Eindconcept

Projectleider

: Dhr. J.V.T.M. Stierhout

Afkortingenlijst
A
AC
AIS
AOV

Actiecentrum / Alarmcentrale / Algemeen Commandant
Automatic Identification System
Ambtenaar Openbare Veiligheid

B
B&W
BOT-mi
BRW
BT
BZK

Burgemeester & Wethouders
Beleids Ondersteunend Team milieu incidenten
Brandweer
Beleidsteam
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

C
CdK
CoPI
CPA (zie ook MKA)
CRIB

Commissaris der Koningin
Commando Plaats Incident
Centrale Post Ambulancevervoer
Bureau Centraal Registratie en Inlichtingen

D
DCC
DKW

Departementaal Coördinatiecentrum
Directeur Kustwacht

E
EHBO
ERC

Eerste Hulp Bij Ongelukken
Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie

G
GHOR
GMC (zie ook GMK)
GMK (zie ook GMC)
GNA
GNB
GRIP

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
Gemeenschappelijke Meldcentrale
Gemeenschappelijke Meldkamer
Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit
Gemeenschappelijk Nautisch Beheer
Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

H
HID
HOvD
HOvJ
HM piket
HVL

Hoofdingenieurdirecteur
Hoofd Officier van Dienst
Hoofd Officier van Justitie
Havenmeester piket
Hoofd Verkeersleider

I
IMO
IVW

International Maritime Organisation
Inspectie Verkeer en Waterstaat
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J
JRCC

Joint Rescue Co-ordination Centre

K
KLPD
KNBRD
KNRM
KW
KWC

Korps Landelijke Politie Diensten
Koninklijke Bond tot het Redden van Drenkelingen (nieuwe naam:
Reddingsbrigade Nederland)
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
Kustwacht
Kustwachtcentrum

L
LNEG
LOCC

Lokale Nautische Expert Groep
Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum

M
MIC
MIRG
MKA (zie ook CPA)
MMT

Melding en Informatie Centrum
Maritime Incident Response Group / Maritieme Incident Respons Groep
Meldkamer Ambulancezorg
Mobiel Medisch Team

N
NCC

Nationaal CrisisCentrum

O
OOV
OPPLAN-SAR
OSC
OT
OTO
OvD
OvD-B
OvD-G
OvD-P
OvD-R
OvJ

Openbare Orde en Veiligheid
Operationeel Plan Search And Rescue
On Scene Coördinator
Operationeel Team
Opleiden Trainen Oefenen
Officier van Dienst
Officier van Dienst Brandweer
Officier van Dienst Geneeskundig
Officier van Dienst Politie
Officier van Dienst Rijkswaterstaat
Officier van Justitie

P
PKHN

Permanente Kontaktgroep Handhaving Noordzee

R
RAC
RAV
RBT
RBN
RCC

Regionale Alarmcentrale
Regionale Ambulance Voorziening
Regionaal Beleidsteam
Regionaal Beheersteam Noordzee
Rescue Coordination Centre
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RCvD
RGF
RIVM
RIZA
RMD
ROGS
ROT
RTGZ
RWS

Regionaal Commandant van Dienst
Regionaal Geneeskundige Functionaris
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling
Radio Medische Dienst
Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen
Regionaal Operationeel Team
Regeling Transport Gevaarlijke stoffen met Zeeschepen
Rijkswaterstaat

S
SAR
SGBO
SITRAP / SITREP
SMC

Search And Rescue
Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden
Situatie Rapport / Situation Report
SAR-Mission Coordinator

T
T1

T2

T3

T4

Urgentieklasse 1 (A, B, C-instabiele slachtoffers): Gewonden wier leven
onmiddellijk worden bedreigd door een obstructie van de ademwegen
en/of door stoornissen van de ademhaling en/of circulatie.
Urgentieklasse 2 (A, B, C-stabiele slachtoffers te behandelen binnen 6
uur): Gewonden wier leven na enkele uren wordt bedreigd door een
obstructie van de ademwegen, stoornissen van de ademhaling en/of
circulatie of die gevaar lopen op ernstige infecties of invaliditeit, wanneer
zij niet binnen 6 uur na oplopen van het letsel behandeld worden.
Urgentieklasse 3 (A, B, C,-stabiele slachtoffers) Gewonden die niet
bedreigd worden door een ademwegenobstructie, stoornissen van de
ademhaling en/of circulatie, ernstige infectie of invaliditeit. Daarnaast
bestaat een urgentieklasse 4. Deze kan in principe alleen onder
oorlogsomstandigheden worden gehanteerd.
Urgentieklasse 4 (A, B, C-instabiele slachtoffers): Gewonden, waarbij
onder de gegeven omstandigheden de ademweg niet kan worden
vrijgemaakt en vrijgehouden, de ademhaling niet kan worden
veiliggesteld, bloedingen niet tot staan kunnen worden gebracht en
shock niet toereikend kan worden bestreden.

V
V&W
VC
VHF
VLC
VP

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Verkeerscentrale of verbinding-commandowagen
Very High Frequency (ultrakorte golf)
Verkeersleiding Centrum
Verkeerspost

W
WRZO

Wet Rampen en Zware Ongevallen
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1
1.1
Inleiding

Inleiding

Inhoud deelrapport
Effectieve hulpverlening en crisisbeheersing voor incidenten op het water
is gebaat bij een eenduidig begrip van de terminologie. De begrippenlijst in
dit deelrapport is opgesteld als input voor de te vormen landelijke unité de
doctrine.
In het Besluit Kwaliteitscriteria Planvorming van 18 mei 2004 wordt gesteld
dat toekomstige plannen dienen aan te sluiten bij de gehanteerde
begripsomschrijvingen uit de wettelijke begrippenkaders. In het eindrapport
Land-Zeeregelingen wordt opgemerkt dat in het Handboek Voorbereiding
Rampenbestrijding eenduidige terminologie ontbreekt. Het komt voor dat
de termen uit het Handboek in andere regelingen met een verschillende
betekenis worden gebruikt. Dit leidt tot significante misverstanden en
vermindert de effectiviteit bij de incidentbestrijding.

HVR

Deze begrippenlijst vormt een aanvulling op bijlage 2 van het Handboek
Voorbereiding Rampenbestrijding.
In dit document zijn de begrippen die relevant zijn voor de incidentbestrijding op het water op alfabetische volgorde weergegeven.
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2
Bronvermelding

Begrippen

Ten behoeve van de inventarisatie van de juiste terminologie en definities
zijn onderstaande bronnen geraadpleegd. In de begrippenlijst is de bron
aangegeven met de benoemde afkorting. Hierbij gelden bronnen als weten regelgeving als richtinggevend, boven de uitvoeringsplannen.
-

-

Besluit instelling Kustwacht
Binnenschepenbesluit
Binnenvaartpolitiereglement
Beheerplan voor de Rijkswateren (BPRW)
Coördinatieplan Incidentbestrijding Westerschelde (Westerschelde)
Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee (Waddenzee)
EG Richtlijn Havenstaatcontrole, 2005
Grondwaterwet
Handboek Voorbereiding Rampenbestrijding, juni 2003 (HVR)
Havenbeveiligingswet
Intergemeentelijk Rampbestrijdingsplan Waterwegen,
Oevergemeenten Gelderland-Zuid, oktober 2004 (IRW
Oevergemeenten Gelderland-Zuid)
Prestatienormen voor SAR op ruime binnenwateren 2006 Koninklijke
Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)
Rampbestrijdingsplan Westerschelde
Rampenplan voor de Noordzee, 2006 (Noordzee)
Regeling inzake de SAR-dienst, 1994 (SAR)
Samenwerkingsregeling voor de ongevalbestrijding in het
IJsselmeergebied (SAMIJ)
Scheepvaartreglement territoriale zee
Scheepvaartverkeerswet
Vreemdelingenbesluit 2000 (Vb 2000)
Waterschap Rivierenland
Wet Bestrijding Ongevallen op de Noordzee (Wet BON)
Wet buitenlandse schepen
Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (Wghor)
Wet luchtvaart
Wet milieubeheer
Wet op de waterhuishouding
Wet op de waterkering
Wet Rampen en Zware Ongevallen (WRZO)
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
Wet verontreiniging zeewater
Wet voorkoming verontreiniging door schepen
Wrakkenwet, juli 1934 (Wrakkenwet)
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2.1

Begrippenlijst

Aanlandingsplaats

Plaats waar een hulpverleningsvaartuig of helikopter
aanlandt, tevens geschikt voor overladen van slachtoffers in
andere vervoersmiddelen. (Bron: HVR en Waddenzee)

Aanlandingsprocedure

Procedure die gevolgd wordt voor, tijdens en na de
aanlanding. (Bron: HVR)

Aanrijtijd

Tijdsverloop tussen het verlaten van de kazerne bij het
uitrukken en de aankomst van de eerste uitruk op de plaats
van inzet.

Aanvaartijd

Tijdsverloop tussen het verlaten van de wal bij het uitrukken
en de aankomst van de eerste uitruk op de plaats van inzet.

Actiecentrum (AC)

De plaats van waaruit een dienst of organisatie de eigen
bijdrage aan de rampbestrijding regelt (zie ook
gemeenschappelijk actiecentrum). (Bron: HVR)

Afschaling

Als de bestrijding van het incident de afronding nadert en ook
de directe effecten geen operationele aansturing meer
behoeven, wordt met de afschaling van de ingezette
hulpdiensten en de bestuurlijke gremia begonnen. Afhankelijk
van de stand van zaken zal, veelal per kolom, fasegewijs
afgebouwd worden. (Bron: HVR)

Alarmeren

Het geven van een attentiesignaal dat, al dan niet via
hetzelfde medium, dient te worden gevolgd door een oproep
(eenheden/diensten) of een waarschuwing (o.a. het publiek).
(Bron: HVR)

Ankerplaats

Een plaats in een haven of andere zone binnen de jurisdictie
van een haven waar schepen voor anker kunnen liggen.
(Bron: EG Richtlijn Havenstaatcontrole 2005)

Bakbeheer

Het fysieke beheer over vaarwegen (Bron: Waterschap Rijnland)

Beheerplan voor de
Rijkswateren

In de Wet op de waterhuishouding is bepaald dat de Minister
van Verkeer en Waterstaat in samenspraak met de Minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(VROM) periodiek een beheerplan opstelt voor de
rijkswateren. Het Beheerplan voor de Rijkswateren geeft
inzicht in de wijze waarop het rijk zijn wateren beheert en
geeft daarmee uitwerking aan het regeringsbeleid op het
gebied van integraal waterbeheer.

Beleidsteam

Orgaan, waarbinnen onder voorzitterschap van de
burgemeester of Commissaris der Koningin besluitvorming,
beleidsbepaling en beleidscoördinatie plaatsvindt. (Bron: HVR)

Bestuursdwang

Het door het bevoegde bestuursorgaan op kosten van de
overtreder ongedaan maken van het geen in strijd met de wet
is.
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Bevoegd gezag

Het bevoegd gezag is het bestuursorgaan dat bevoegd is tot
het geven van een beschikking of het nemen van een ander
besluit. (Bron: Wet milieubeheer)
In uitvoering:
Al naar gelang de van toepassing zijnde wettelijke bepaling is
dit bijvoorbeeld de burgemeester, de voorzitter van de
regionale brandweer, de Commissaris van de Koningin, een
minister. (Bron: HVR)

Bijstand

Aanvullend potentieel van buiten de eigen
aangevraagd door het bevoegd gezag. (Bron: HVR)

Bronbestrijding

Het bestrijden van het incident op locatie. (Bron: Westerschelde)

C2000

Communicatienetwerk
voor
politie,
Koninklijke
Marechaussee, GHOR en brandweer. Aan deze diensten
gelieerde
organisaties
(bijvoorbeeld
KNRM
en
reddingsbrigades) kunnen ook gebruikmaken van het
netwerk.

Calamiteit

Een zwaar ongeval of niet-ongeval met grote materiële
schade waarbij een gecoördineerde inzet van meerdere
parate en niet-parate diensten en eventueel andere
maatschappelijke organisaties vereist is, waarvan de
gevolgen en uitstralingseffecten beheersbaar zijn (of lijken),
en waarbij stabilisatie binnen redelijke tijd haalbaar is (of lijkt),
maar waarbij escalatie niet uitgesloten is te achten. Ook
genoemd: "grootschalig incident", "niet-ramp", "bijna-ramp",
"dreigende ramp".

Chartervaart

Het geheel van commercieel geëxploiteerde schepen met
overnachtingsmogelijkheid voor de opvarenden. (Bron: KNRM)

Commando Plaats Incident
(CoPI)

Het team waarin vertegenwoordigers van brandweer, politie,
GHOR en mogelijk anderen samenwerken onder
éénhoofdige leiding. (Bron: Westerschelde)
Het CoPI bestaat tenminste uit de leider CoPI en uit
functionarissen die leiding geven aan operationele eenheden
van de politie, GHOR en brandweer.

CoPI te water

Het team waarin vertegenwoordigers van operationele
partijen onder éénhoofdige leiding samenwerken met
gebruikmaking van een commandovaartuig.

Commandovaartuig

De operationele commandovoering op de plaats van het
incident kan vanaf het water georganiseerd worden, om een
accuraat beeld te vormen van het incident en om op
adequate wijze feitelijk leiding te geven aan de
incidentbestrijding door de hulpdiensten en nautische
partijen. De commandovaartuigen zijn in functionaliteit
vergelijkbaar met een commandovoertuig op het land. Het
faciliteert het CoPI te water in het uitvoeren van haar taken.
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Coördinerend bestuurder

Een van de vooraf aangewezen bestuurder die zorgt voor
afstemming bij rampen. Een voorbeeld van een coördinerend
bestuurder is een coördinerend burgemeester die als taak
heeft bij rampen met een bovenlokaal karakter de betrokken
burgemeesters te ondersteunen als opgeleide adviseur en
die het Regionaal Beleidsteam voorzit. 1
De coördinerende bestuurder fungeert als aanspreekpunt
voor de Operationeel Leider.

Crisis

Een ernstige verstoring van de basisstructuren dan wel
aantasting van fundamentele waarden en normen van het
maatschappelijk systeem. (Bron: HVR)

Cruiseschip

Een zee- of binnenvaartschip dat bestemd is voor het vervoer
van passagiers met overnachtingsmogelijkheid.

Deelproces

Zie rampbestrijdingsproces.

Dijkgraaf

De voorzitter van een waterschap (voorzitter van zowel het
algemeen als het dagelijks bestuur) wordt soms dijkgraaf of
watergraaf genoemd.

Effectbestrijding

Het bestrijden van de gevolgen van de effecten van het
incident voor de omwonenden, milieu en de omliggende
bedrijven.

Effectgebied

Gebied rondom het incident dat direct getroffen is (of kan
worden) door gevaarlijke stoffen, schokgolven, brokstukken,
water of hitte ten gevolge van de ramp.
In dit gebied kan het nodig zijn maatregelen ten aanzien van
de bevolking en/of het milieu te nemen.

Effect op het land

Situaties op het water met gevolgen voor het land. De acties
te land vinden plaats onder leiding van de daarvoor
verantwoordelijke autoriteiten.
Er is sprake van effect op het land indien er één of meer
rampbestrijdingsprocessen op het land worden opgestart als
gevolg van het incident.

Evacuatie

Een door de overheid gelaste verplaatsing van groepen
personen in Nederland met daaronder begrepen:
vervoer(sbegeleiding), opneming, verzorging en terugkeer
van deze groepen, de voorbereiding daarvan en de nazorg.
(Bron: HVR)

Fast ferry

Zie Veerboot (met een kruissnelheid hoger dan 18 knopen).

Gemeenschappelijke
actiecentrum

Eén actiecentrum van enkele diensten, eventueel uit
verschillende gemeenten, dat gericht is op één of meer
activiteiten in een niet scherp af te bakenen of
onsamenhangend gebied. (Bron: HVR)

1

Bron is HVR, met daarbij de opmerking dat daarin enkel gesproken wordt over een coördinerend
burgemeester en hier een aanvulling wordt gemaakt in de vorm van een coördinerend bestuurder.
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Geneeskundige hulpverlening

Het organiseren van de hulpverleningsactiviteiten op het
gebied van de somatische en psychosociale zorg en de
preventieve en openbare gezondheidszorg naar aanleiding
van een zwaar ongeval of een ramp, de gewondenzorg door
militairen daaronder niet begrepen. (Bron: Wghor)

Gecoördineerde Regionale
Incidentenbestrijdings
Procedure (GRIP)

Uitwerking
van
het
opschalingsproces
in
coördinatiealarmfasen. Elk coördinatiealarm heeft zijn eigen
kenmerken, die gebaseerd zijn op de bijbehorende taken,
bevoegdheden of verantwoordelijkheden. (Bron: HVR)

Handboek Voorbereiding
Rampenbestrijding

Het Handboek Voorbereiding Rampenbestrijding is een
naslagwerk dat beoogt een actueel, samenhangend en
gebruiksvriendelijk overzicht te verschaffen van de kennis
over beleid en praktijk van de (voorbereiding op de)
rampenbestrijding. Bovendien wil het Handboek fungeren als
wegwijzer voor de grote hoeveelheid documentatie die de
afgelopen jaren is verschenen.
Het is volledig gebaseerd op reeds bestaande documentatie
zoals handleidingen, leidraden, modellen, referentiekaders,
beleidsnota's, wetgeving en circulaires.

Haven

Een haven is een aanlegplaats voor schepen, waar ook
goederen worden verscheept en gelost.
Soorten havens:
o binnenhaven
o jachthaven (watersporthaven)
o marinehaven
o natuurlijke haven (beschut stuk zee, niet per se een
scheepshaven)
o vissershaven (zie ook: Lettercode van de thuishaven)
o woonhaven (voor woonboten)
o zeehaven

Hoofdingenieur-directeur (HID) De HID is in zijn beheergebied, namens de minister van
Verkeer en Waterstaat, als bevoegde autoriteit of als
bevoegd gezag (in mandaat namens de minister)
verantwoordelijk voor de volgende zaken:
• het beheer van de rijksoppervlaktewateren (waterkwaliteit
en kwantiteit);
• het beheer van de rijkswaterstaatswerken (dit zijn alle
watergangen met de daarbij behorende kunstwerken zoals
stuwen, gemalen, sluizen, afsluitbare duikers en dergelijke
voor zover ze niet onder het beheer van gemeente of
waterschap staan);
• het nautisch en infrastructureel beheer van de
scheepvaartwegen;
• het beheer over het rijkswegennet.
Hoogheemraadschap

Zie waterschap

Hulpverleningsproces

Zie rampbestrijdingsproces.
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Hulpverleningsvaartuig

Zie incidentbestrijdingsvaartuig

Incident

Een aanvaring, een stranding of een ander incident met een
schip bij de navigatie, dan wel een ander voorval aan boord
van het schip of daarbuiten, dat materiele schade aan het
schip of aan zaken aan boord daarvan veroorzaakt of dreigt
te veroorzaken. (Bron: Noordzee)

Incidentbestrijding

Het geheel van overheidsmaatregelen inzake
voorbereiding op de bestrijding van incidenten,
daadwerkelijke bestrijding en de nazorg ervan.

Incidentbestrijdingsvaartuig

Een vaartuig dat specifiek wordt ingezet voor de bestrijding
van incidenten aan boord van schepen en/of het bestrijden
van uitstromende gevaarlijke stoffen op het water of de
effecten daarvan. Het vaartuig dient hiervoor te zijn uitgerust
met een diversiteit aan materialen, en dient te worden
bemand met speciaal voor deze taak opgeleid personeel.

Informatiemanagement

Dit proces heeft tot doel het verkrijgen van alle voor de
bestrijding van het grootschalig incident relevante informatie
en die actief beschikbaar stellen. De juiste informatie moet in
de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar zijn voor
degenen die deze nodig hebben. De juiste informatie kan in
dit verband worden gedefinieerd als de actuele, essentiële
punten van het grootschalig incident, de verwachte effecten
en de ingezette capaciteiten. Hieronder valt ook de expertise
die nodig is voor een effectieve bestrijding. De juist vorm is in
elk geval een multidisciplinair totaalbeeld met deze essentiële
punten, dat goed toegankelijk, overzichtelijk en zoveel
mogelijk
gestandaardiseerd
is.
(Bron:
Basisvereisten

de
de

Crisismanagement LBC 2006)

Informatiemanager

De informatiemanager organiseert de informatievoorziening
met als doel het tijdig verkrijgen en het actief beschikbaar
stellen van alle relevante informatie met betrekking tot het
incident
aan
alle
disciplines
van
de
regionale
crisisorganisatie, zodat de informatievoorziening op een
eenduidige wijze georganiseerd wordt. (Bron: Westerschelde)

Inschepingsplaats

Plaats waar (zwaar) materiaal aan boord van een vaartuig
wordt gebracht, eventueel met behulp van kranen. (Bron:
Westerschelde)

Kapitein

Degene die het gezag heeft over het schip. (Bron: Wet BON)
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Kustwacht en
Kustwachtcentrum

Samenwerkingsorgaan van rijksdiensten voor de operationele
uitvoering van de rampen- en incidentenbestrijding op zee.
(Bron: Noordzee)

Kustwachtcentrum is het Joint Rescue Coordination Centre
(JRCC) te Den Helder van het Ministerie van Defensie dat
dient als informatiecentrum voor de uitvoering van
kustwachttaken, belast met het operationeel commandocentrum,
nationaal
maritiem
en
aëronautisch
reddingscoördinatiecentrum,
centrale
meldkamer
en
maritieme assistentiedienst. (Bron: Besluit instelling Kustwacht)
Leiding & coördinatie

Dit proces heeft tot doel het verkrijgen het zo optimaal
mogelijk bestrijden van een grootschalig incident. Dit door
een effectieve aansturing van alle betrokken diensten,
sleutelfunctionarissen en eenheden te waarborgen. Het
proces behelst voor alle disciplines (horizontaal) en voor alle
niveaus (verticaal) het in onderlinge samenhang vaststellen
van de wijze van bestrijden van het incident (besluitvorming),
het coördineren van en leiding geven aan de feitelijk
bestrijding
c.q.
aan
de
inhoudelijke
rampbestrijdingsprocessen, het monitoren van de resultaten
en het op basis hiervan beoordelen en bijstellen van de
bestrijding. (Bron: Basisvereisten Crisismanagement LBC 2006)

Luchtvaartuig

Toestel, dat in de dampkring kan worden gehouden ten
gevolge van krachten, die de lucht daarop uitoefent, anders
dan de krachten van de lucht tegen het aardoppervlak.
(Bron: Wet luchtvaart)

Marifoon

Melding & alarmering

De marifoon is bedoeld voor gebruik in de maritieme
communicatie en in het nautische berichtenverkeer. Het kan
zenden en ontvangen in de VHF-band. De plaatsing en
bediening van een marifoon is aan wettelijke regels
gebonden.
Dit proces heeft tot doel het verkrijgen, (zo mogelijk)
verifiëren en combineren van de essentiële gegevens van
een incident, het beoordelen van die gegevens, die vertalen
naar de initiële hulp- en inzetbehoefte en het zo snel en
effectief mogelijk beschikbaar maken van die hulp. (Bron:
Basisvereisten Crisismanagement LBC 2006)

Monodisciplinair optreden

Elke hulpverleningsdienst werkt volgens eigen regels en
procedures en er is geen behoefte aan multidisciplinaire
coördinatie.

Multidisciplinair optreden

Door de complexiteit van het incident is er behoefte aan
structurele coördinatie en treden de hulpverleningsdiensten
op het land en op het water gecoördineerd op om het incident
te bestrijden.

Nautisch beheer

De zorg voor de veilige en vlotte afwikkeling van het
scheepvaartverkeer.
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Nazorg

Geheel van maatregelen gericht op terugkeer naar de
normale situatie. (Bron: HVR)

Officier van Dienst

Piketfunctionaris van de parate diensten (brandweer, politie,
GHOR)
die
volgens
rooster
is
belast
met
hulpverleningseenheden bij branden en ongevallen.
(Bron: IRW Oevergemeenten Gelderland Zuid)

Ongeval

Een aanvaring, een stranding of een ander incident met een
schip bij de navigatie, dan wel een ander voorval aan boord
van het schip of daarbuiten, dat materiële schade aan het
schip of aan zaken aan boord daarvan veroorzaakt of dreigt
te veroorzaken. (Bron: Wet BON)

On-Scene-Coördinator (OSC)

De directeur Kustwacht kan een functionaris belasten met de
praktische coördinatie op de plaats van het ongeval.
(Bron: Noordzee)

Op- & afschaling

Dit proces heeft tot doel om steeds zoveel mogelijk de juiste
hoeveelheid bestrijdingspotentieel (mensen en middelen)
beschikbaar te hebben om een grootschalig incident optimaal
te bestrijden. (Bron: Basisvereisten Crisismanagement LBC 2006)

Operationele leiding

De bevoegdheid tot het in opdracht van de burgemeester
geven
van
bindende
aanwijzingen
aan
commandanten/hoofden van de bij de rampbestrijding
samenwerkende zelfstandige diensten, zonder daarbij te
treden in de bevoegdheden van de commandanten/hoofden
van de diensten aangaande de wijze van uitvoeren van de
taken op de gemeentelijk ingedeelde gebieden. (Bron: HVR)
De operationele leiding richt zich op het procesniveau en niet
op het uitvoeringsniveau.

Operationeel leider

Deze functionaris is door het bevoegd gezag aangewezen
om de operationele leiding over de gehele multidisciplinaire
operatie uit te oefenen. Hij adviseert de burgemeester in het
beleidsteam over operationele aangelegenheden, als
voorzitter van het ROT.
Beleidsbeslissingen vertaalt hij binnen het operationeel team
in operationele opdrachten en hij coördineert de uitvoering
daarvan. (Bron: HVR)

Operationeel team

Zie Regionaal Operationeel Team (ROT)

Opkomsttijd (zie ook reactie- en Tijd tussen de melding en het moment dat de eerste uitruk ter
responstijd)
plaatse is. Opkomsttijd is uitruktijd vermeerderd met aanrijtijd
en/of aanvaartijd. (Bron: CBS)
Oppervlaktewater

Waterkolom plus waterbodem.
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Opschalen

Het veranderingsproces tijdens een ramp van het
functioneren van het bestuur, de parate diensten en de
gemeente, vanuit de dagelijkse situatie naar één regionale
organisatievorm waarmee een ramp multidisciplinair wordt
bestreden. Opschaling is uitgewerkt in coördinatiealarmfasen;
ook wel Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings
Procedure (GRIP) genoemd. (Bron: HVR)

Opstapplaats

Personeel en/of materiaal kan daar opstappen of overgezet
worden. Deze zijn zowel via land als water te bereiken.

Partyschip

Een
commercieel
geëxploiteerd
schip
zonder
overnachtingsmogelijkheden voor passagiers en met een
capaciteit van tenminste 50 opvarenden.

Preventie

Geheel van maatregelen gericht op het zo klein mogelijk
houden van risico’s en de gevolgen van eventuele ongevallen
te beperken. (Bron: HVR)

Preparatie

De voorbereiding op de acute bestrijding van ongevallen en
rampen. (Bron: HVR)

Primaire Waterkering

Een waterkering, die beveiliging biedt tegen overstroming
doordat deze ofwel behoort tot het stelsel dat een
dijkringgebied - al dan niet met hoge gronden omsluit, ofwel
vóór een dijkringgebied is gelegen. (Bron: Wet op de waterkering)

Pro-actie

Het wegnemen van structurele oorzaken van fysieke
onveiligheid en het voorkomen van het ontstaan daarvan.

Procesverantwoordelijke

De organisatie die verantwoordelijk is voor een adequate
uitvoering van een van de 28 rampbestrijdingsprocessen.

Ramp of zwaar ongeval

Een gebeurtenis waardoor een ernstige verstoring van de
openbare veiligheid is ontstaan, waarbij het leven en de
gezondheid van vele personen, het milieu of grote materiële
belangen in ernstige mate worden bedreigd of zijn geschaad,
en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten en
organisaties van verschillende disciplines is vereist om de
dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te
beperken. (Bron: WRZO)

Rampbestrijdingsplan

Beleid ten aanzien van de vastgestelde rampen en zware
ongevallen waarvan de plaats, aard en gevolgen
voorzienbaar zijn. Hierin is het geheel van de bij die ramp of
dat zware ongeval te nemen maatregelen opgenomen.
(Bron: WRZO)

Met ‘plaats’ wordt niet slechts één gebied bedoeld, maar naar
analogie van de HVR ook een object of een traject (zoals
spoorweg, weg, vaarwegen of watergebied).
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Rampbestrijdingsproces

Een hulpverlenings- of rampbestrijdingsactiviteit die van
wezenlijk belang is in een of meer ramptypen. De processen
kunnen geclusterd worden naar bron- en effectbestrijding,
geneeskundige hulpverlening, rechtsorde en verkeer,
bevolkingszorg
en
nautische
processen.
Voor
incidentbestrijding
op
het
water
zijn
3
extra
rampbestrijdingsprocessen benoemd t.o.v. de processen op
het land, voor de ‘waterpartijen’ (= nautische processen).
(Ook deelproces of hulpverleningsproces)

Rampenbeheersing

Het geheel van overheidsmaatregelen inzake het voorkomen
en beperken van risico’s die tot rampen en zware ongevallen
kunnen leiden, de voorbereiding op de bestrijding van
rampen en zware ongevallen, de daadwerkelijke bestrijding
en de zorg na rampen. Rampenbeheersing omvat het
risicobeleid van de overheid en de rampenbestrijding.
(Bron: HVR)

Rampenbestrijding

Het geheel van overheidsmaatregelen inzake de
voorbereiding op de bestrijding van rampen en zware
ongevallen, de daadwerkelijke bestrijding en de zorg na
rampen. (Bron: HVR)

Rampenplan

Een organisatieplan waarin in algemene zin is aangegeven
hoe in geval van een ramp of een dreigende ramp gehandeld
dient te worden te einde tot een doelmatig bestrijden van de
ramp en de gevolgen daarvan te komen. (Bron: HVR)

Rampgebied

Deel
van
het
Nederlands
grondgebied
waarvoor
buitengewone omstandigheden in de zin van de rampenwet
zijn afgekondigd. (Bron: HVR)

Ramptype

Een categorie van mogelijke rampen, die qua soort effecten
en qua ontwikkeling in de tijd op elkaar lijken. (Bron: HVR)

Redden van drenkeling

Alle maatregelen en voorzieningen die getroffen moeten
worden om opvarende van schepen of inzittende van
luchtvaartuig uit het water in de directe omgeving van het
ongeval te redden en te vervoeren naar een plaats waar
verdere behandeling kan plaatsvinden.

Regionaal Beleids Team (RBT)

Het door de coördinerend bestuurder samengestelde orgaan
dat hem bij de bestuurlijke coördinatie van het zware ongeval
of ramp bij staat. (Bron: Waddenzee)

Regionaal Operationeel Team
(ROT)

Een team van vertegenwoordigers van de betrokken
diensten/organisaties in een gemeentelijke of provinciale
rampenstaf dat onder leiding van respectievelijk de
operationeel leider (GRS) of de staf-coördinator (PRS) een
gecoördineerde uitvoering van de rampbestrijding bevordert.
(Bron: HVR)

Reactietijd

Zie opkomsttijd
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Repressie

Het daadwerkelijk bestrijden van onveiligheid en het zorgen
voor de daarbij behorende hulpverlening. (Bron: HVR)

Responstijd

Zie opkomsttijd

Rijkshavenmeester

De rijkshavenmeester is door de Minister van Verkeer en
Waterstaat aangewezen als de bevoegde autoriteit voor de
nautische veiligheid en het scheepvaartverkeer. Hij is
verantwoordelijk
voor
de
veiligheid
van
het
scheepvaartverkeer in zijn gebied. Er zijn enkele belangrijke
‘aanloopgebieden’ waarbinnen scheepvaart Nederland
bereikt. Het gaat hier om de kustwateren voor de
Westerschelde,
Rotterdam,
Scheveningen,
IJmuiden,
Terschelling en de Eemsmonding. De Rijkshavenmeesters
staan in nauw contact met de HID van deze regio’s.

Ruime binnenwateren

Alle binnenwateren waarover de Kustwacht een SAR
verantwoordelijkheid heeft en die de KNRM tot haar
dekkingsgebied rekent:
- Waddenzee Oost (inclusief Eems-Dollard)
- Lauwersmeer
- Waddenzee Midden
- Waddenzee West
- IJsselmeer
- Markermeer
- Zwartemeer
- Randmeren (te weten: Veluwerandmeren (tussen de
sluizen:
Drontermeer,
Velumemeer,
Wolderwijd,
Nuldernauw), Ketelmeer en Vossemeer)
- Nijkerkernauw, Eemmeer, Gooimeer en IJmeer
- Haringvliet
- Hollands Diep tot aan de Moerdijkbrug
- Grevelingenmeer
- Krammer en Volkerak
- Oosterschelde inclusief Keten en Verdronken Land van
Zuid-Beveland
- Veersemeer
- Westerschelde
Alle binnenwateren zijn gemeentelijk ingedeeld.
(Bron: KNRM)

Samenhangend Watersysteem

Het geografisch gebied dat als zodanig is benoemd, op basis
van de indeling van de stroomgebieden van de Nederlandse
wateren. Het samenhangend watersysteem betreft het geheel
van waterafvoer en –aanvoer en bestaat uit watergangen.
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Slachtoffer

Een slachtoffer is een persoon die een schokkende
gebeurtenis (buiten de gebruikelijke menselijke ervaring)
heeft meegemaakt, daarvan getuige is geweest.
Slachtoffers worden ten tijde van een incident in een
bepaalde triageklasse ingedeeld:
1. Urgentieklasse 1 (T1) (A, B, C-instabiele slachtoffers):
Gewonden wier leven onmiddellijk worden bedreigd
door een obstructie van de ademwegen en/of door
stoornissen van de ademhaling en/of circulatie.
2. Urgentieklasse 2 (T2) (A, B, C-stabiele slachtoffers te
behandelen binnen 6 uur): Gewonden wier leven na
enkele uren wordt bedreigd door een obstructie van de
ademwegen, stoornissen van de ademhaling en/of
circulatie of die gevaar lopen op ernstige infecties of
invaliditeit, wanneer zij niet binnen 6 uur na oplopen
van het letsel behandeld worden.
3. Urgentieklasse 3 (T3) (A, B, C,-stabiele slachtoffers)
Gewonden die niet bedreigd worden door een
ademwegenobstructie, stoornissen van de ademhaling
en/of circulatie, ernstige infectie of invaliditeit.
Daarnaast bestaat een urgentieklasse 4. Deze kan in
principe alleen onder oorlogsomstandigheden worden
gehanteerd.
4. Urgentieklasse 4 (T4) (A, B, C-instabiele slachtoffers):
Gewonden, waarbij onder de gegeven
omstandigheden de ademweg niet kan worden
vrijgemaakt en vrijgehouden, de ademhaling niet kan
worden veiliggesteld, bloedingen niet tot staan kunnen
worden gebracht en shock niet toereikend kan worden
bestreden.
(Bron: WRZO)

Search And Rescue (SAR)

De opsporing en redding van in nood verkerende
bemanningen en passagiers van vliegtuigen, schepen en
offshore mijnbouwinstallaties binnen het geografische gebied
waarvan de grens aan de zeezijde is omschreven in de
publicatie SAR 2 circulaire 2 van de Internationale Maritieme
Organisatie, zijnde de grens van de Nederlandse exclusieve
economische zone, en dat zich aan de landzijde uitstrekt over
de Nederlandse kustwateren, de Waddenzee, het IJsselmeer,
met inbegrip van de randmeren, en de Zuidhollandse en
Zeeuwse stromen.
Voor incidenten met luchtvaartuigen valt het verantwoordelijkheidsgebied samen met het in het ‘European Air Navigation
Plan’ van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie
(ICAO) omschreven SAR-gebied (‘Search and Rescue
Region’ – SRR). (Bron: SAR)
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Scheepsbrandbestrijding

Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand en
brandgevaar gericht op het herstellen van de fysieke
veiligheid van het schip, de lading en de directe omgeving
daarvan. (Bron: Rampbestrijdingsplan Westerschelde)

Schip

Elke zaak, geen luchtvaart zijnde, die blijkens zijn constructie
bestemd is om te drijven en drijft of heeft gedreven.
(Bron: Wet BON)

Uitruktijd

Tijdsverloop tussen de eerste melding van een incident en
het uitrukken van de eerste eenheden.

Vaarweg

Elk voor het openbaar verkeer met schepen openstaand
water. (Bron: Binnenvaartpolitiereglement)

Veerboot

Schip dat is gebouwd of bestemd voor het bedrijfsmatig
vervoer van meer dan 12 personen buiten de bemanning
alsook van voertuigen op meer dan twee wielen, en dat een
bootdienst onderhoudt tussen twee of meer aanlegplaatsen
gelegen aan de Dollard, de Eems, de Waddenzee,
met inbegrip van de verbindingen met de Noordzee, of de
Westerschelde en de zeemonding daarvan, met
inbegrip van de waterwegen tussen Zeeuwsch-Vlaanderen
enerzijds en Walcheren en Zuid-Beveland anderzijds.
(Bron: Binnenschepenbesluit)

Verkeerscentrale

De instantie die bevoegd is tot het geven van
verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen in een
verkeersbegeleidend systeem.

Verkeerspost

Zie verkeerscentrale.

Verwerkingstijd

De tijd tussen de aanname van de melding en de uitgifte van
de melding.

VHF-band

Binnen de maritieme sector wordt de VHF-band (very high
frequency) of ultrakortegolfband gebruikt voor de marifoon
communicatie.

Vluchthaven

Een ligplaats, waaronder ook een aangewezen ankerplaats,
waar verdere afhandeling van een vaartuig met problemen
kan plaatsvinden. (Bron: Westerschelde)

Waakvlamovereenkomst

Een overeenkomst met een derde bedrijf of organisatie, die
tot doel heeft om bij ongevallen (indien nodig) een
aanzienlijke uitbreiding van het hulpverleningspotentieel te
kunnen bereiken. (Bron: SAMIJ)

Waarnemen en meten

Handelingen die moeten worden verricht om de bronsterkte
en het mogelijk verspreidings- en of effectgebied van een
emissie van gevaarlijke stoffen op een betrouwbare wijze
vast te stellen ten einde de juiste maatregelen voor het bronen effectgebied te kunnen vaststellen.
(Bron: Rampbestrijdingsplan Westerschelde)
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Waterstaatswerk

Oppervlaktewateren en waterkeringen, met inbegrip van de
daartoe behorende kunstwerken en hetgeen verder naar hun
aard daartoe behoort. Als waterstaatswerk kan onder meer
aangemerkt: waterkeringen, wegen, vaarwegen, havens,
bruggen, duikers, stranden van de zee, bergingsgebieden,
ondersteunende kunstwerken. Waterstaatswerken kunnen
bestaan uit van nature aanwezige werken, zoals rivieren, of
uit kunstwerken zoals kanalen. (Bron: Waterstaatswet 1900)

Waterbeheer

Waterbeheer is de overheidszorg gericht op de doelstellingen
zoals neergelegd in de diverse wetten en wordt veelal
onderscheiden in de zorg voor:
o veiligheid (waterkering);
o waterkwantiteit;
o waterkwaliteit;
o bakbeheer.
NB: Na inwerkingtreding van de Waterwet (in de loop van
2009) vervallen de specifieke wettelijke regelingen.

Waterkeren
en
Waterkeringsbeheerder

Het beheer en de instandhouding van de kunstwerken
behorend bij de rijkswateren. Ongevallen kunnen tot
sterktevermindering van de (primaire) waterkeringen en de
daarbij
behorende
kunstwerken
(zoals
gemalen,
inlaatduikers, maar ook waterkerende tunnels).
De waterbeheerder die het primaire waterkeringsbeheer
heeft. (Bron: Wet op de waterkering)

Waterkwaliteitsbeheer
en
Waterkwaliteitsbeheerder

De zorg voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater.
De waterbeheerder die het waterkwaliteitsbeheer van een
water heeft. (Bron: Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Wet
verontreiniging zeewater en de Wet milieubeheer)

Waterkwantiteitsbeheer
en
Waterkwantiteitsbeheerder

De zorg voor het op peil houden van het oppervlaktewater.

Waterstaatswerk

In beheer zijnde wateren, waterkeringen en wegen alsmede,
de daarin gelegen kunstwerken en hetgeen verder naar hun
aard daartoe behoort. (Bron: Wet beheer rijkswaterstaatswerken)

en

Het openbaar gezag dat belast is met kwantiteitsbeheer van
oppervlaktewater. (Bron: Wet op de waterhuishouding)

Beheerder Waterstaatswerk

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, Gedeputeerde
Staten, het dagelijks bestuur van een waterschap of
burgemeester en wethouders, al naar gelang het betreft
waterstaatswerken in beheer bij het Rijk, een provincie, een
waterschap of een gemeente.

Waterschap

Een
waterschap
of
hoogheemraadschap
is
een
overheidsinstantie die in een bepaalde regio in Nederland tot
taak heeft de waterhuishouding te regelen. Ook wordt de term
waterschap gebruikt om de regio aan te duiden waarover die
instantie gaat.
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Watersysteem

Water, oever en bodem. (Bron: SAMIJ)

Wrakken

Vaartuigen, overblijfselen van vaartuigen en alle andere
voorwerpen in openbare wateren gestrand, gezonken of aan
de grond geraakt, of vastgeraakt op of in waterkeringen of
andere waterstaatswerken. (Bron: Wrakkenwet)

Zorgnormen

De beschrijving van de gewenste inzet bij een hulpvraag met
een specificatie van de volgende onderdelen:
• opkomsttijd basisinzet
• de opschalingscapaciteit in tijd en omvang
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2.2

Verwante begrippen

Overzicht

Een aantal begrippen uit de begrippenlijst zijn verwant aan elkaar. Om
verwarring te voorkomen en helderheid te geven in de verschillen en
overeenkomsten tussen deze begrippen is onderstaand een overzicht
gegeven van de verwante begrippen.

Verstoring

De volgende termen betreffen een verstoring van basisstructuren:
 Incident
 Calamiteit
 Zwaar ongeval
 Ramp
 Crisis
Daarbij zijn de volgende overeenkomsten te vinden:
- De besluitvorming voltrekt zich in een netwerk met veel actoren;
- Beslissingen moeten onder tijdsdruk worden genomen;
- Er is sprake van onzekerheid, zodat ad hoc besluitvorming en
improvisatie nodig zijn;
- Er is sprake van een grote publicitaire druk;
- Democratische controle van besluitvorming vindt in de regel achteraf
plaats.
Conform het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming wordt de term crisis
als overkoepelende grootheid gezien (een serie van gebeurtenissen).
Begrippen als incident, calamiteit, zwaar ongeval en ramp zijn vanuit die
invalshoek bijzondere vormen van een crisis.
De termen kunnen als oplopende schaal worden beschouwd.
NB. Binnen het Handboek Incidentbestrijding op het Water wordt steeds
gesproken van een incident als het gaat om een verstoring van de
basisstructuren.
De verhouding tussen de termen incident en crisis zijn in onderstaand
figuur gevisualiseerd.

Inspanning

= Incident
= Crisis

Tijd

Ook het begrip “Ongeval” is een verwant begrip in relatie tot verstoring. In
het incidentmanagement op het water wordt hiermee een aanvaring, een
stranding of een ander incident met een schip bij de navigatie, dan wel een
ander voorval aan boord van het schip of daarbuiten bedoeld, dat
materiële schade aan het schip of aan zaken aan boord daarvan
veroorzaakt of dreigt te veroorzaken.
Een ongeval is de algemene term voor een kleinere gebeurtenis en valt
niet onder crisis.
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Scheepvaart

Tijden

Wat betreft de scheepvaart zijn de onderstaande begrippen opgenomen.
Ter verheldering de belangrijkste kenmerken:
Chartervaart

Commercieel passagiersschip + evt. overnachting.

Cruiseschip

Passagiersschip met overnachtingsmogelijkheid.

Partyschip

Passagiersschip zonder overnachtingsmogelijkheid.

Schip

Elke zaak, blijkens zijn constructie bestemd om te drijven.

Veerboot /
Fast Ferry

Nationaal passagiersschip voor meer dan 12 personen +
geplande dienstvaart. Een Fast Ferry is een snelle
veerboot met een snelheid van 18 knopen of hoger.

Aanvaartijd, aanrijtijd, alarmeringstijd, opkomsttijd, reactietijd, responstijd
uitruktijd en verwerkingstijd zin verwante begrippen. De begrippen hebben
betrekking op het element tijd in de incidentbestrijding. Voor het bepalen
van zorgnormen is het van belang om te weten over welke ‘tijd’ er
gesproken wordt. Hieronder is een lijst met ‘tijden’ opgenomen.
Aanrijtijd: Tijdsverloop tussen het verlaten van de kazerne bij het uitrukken
en de aankomst van de eerste uitruk op de plaats van inzet.
Alarmeringstijd: Tijdsverloop tussen het ontdekken van de brand en het
waarschuwen van de in het gebouw aanwezige bedreigde personen.
(Bron: HVR)
Aanvaartijd: Tijdsverloop tussen het verlaten van de wal bij het uitrukken
en de aankomst van de eerste uitruk op de plaats van inzet.
Opkomsttijd: Tijd tussen de eerste melding en het moment dat de eerste
uitruk ter plaatse is. Opkomsttijd is uitruktijd vermeerderd met aanrijtijd
en/of aanvaartijd. (Bron: CBS). Deze term is voornamelijk bij de brandweer in
gebruik.
Reactietijd: (zie opkomsttijd) Deze term is voornamelijk bij de politie in
gebruik.
Responstijd: (zie opkomsttijd)
ambulancezorg in gebruik.

Deze

term

is

voornamelijk

in

de

Uitruktijd: Tijdsverloop tussen de eerste melding van een incident en het
uitrukken van de eerste uitruk.
Verwerkingstijd: De tijd tussen de aanname van de melding en de uitgifte
van de melding.
Bij het bepalen van de zorgnormen wordt de term opkomsttijd
gehanteerd. Immers het is het meest omvattende begrip en voor de
hulpvrager het meest relevant.
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Schema

Schematisch kunnen de tijden als volgt worden weergegeven.

Land/water

Aanlandingsplaats, opstapplaats en inschepingplaats zijn eveneens
verwante begrippen. Hiermee wordt de overdrachtsplek van water op land
en van land op water bedoeld.
Aanlandingsplaats: de vooraf bepaalde en aangewezen plaats waar een
hulpverleningsvaartuig of helikopter aanlandt, tevens geschikt voor
overladen van slachtoffers in andere vervoersmiddelen. (Bron: HVR en
Waddenzee)

Opstapplaats: de vooraf bepaalde en aangewezen plaats waar personeel
en/of materiaal kan daar opstappen of overgezet worden. Deze zijn zowel
via land als water te bereiken.
Een aanlandingsplaats dient aan meer kenmerken te voldoen dan een
opstapplaats. In de Waterrandprocedures worden de criteria opgenomen.

~~~
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Tekst & Commentaar Openbare Orde en Veiligheid, Brainich von Brainich Feith,
2006

•

Tis-matrices HSL-Zuid en Betuweroute, Project Railplan April 2006

•

Versterken van Incident Management op het Water, Rijkswaterstaat Adviesdienst
Verkeer en Vervoer, mei 2007

•

Visie decentraal multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen crisisbeheersing,
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mei 2007
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•

Waterschapswet

•

Waterstaatswet 1900

•

Wet Beheer Rijkswaterstaatwerken

•

Wet Bestrijding Ongevallen Noordzee (BON)

•

Wet Bodembescherming

•

Wet Gemeenschappelijke regelingen

•

Wet Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

•

Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding

•

Wet Milieubeheer

•

Wet Modernisering Waterstaatswetgeving van de Waterstaatswet 1900

•

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

•

Wet op de Waterhuishouding

•

Wet op de Waterkeringen

•

Wet Rampen en Zware Ongevallen

•

Wet Toelating Zorginstelling

•

Wet Verontreiniging oppervlaktewateren

•

Wet Verontreiniging Zeewater

•

Wet vervoer gevaarlijke stoffen

•

Wetsvoorstel Veiligheidsregio’s

•

Wetsvoorstel Waterwet

•

WOCB Handboek Rijkswaterstaat 2003

•

Wrakkenwet
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Contact
Project Waterrand
Postbus 416, 1800 AK ALKMAAR
Telefoon secretariaat: 072 567 5018
Fax secretariaat: 072 561 2895
E-mail: info@waterrand.nl
Internet: www.waterrand.nl
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Waterrand is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
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