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Opzet van het Coördinatieplan
Rampenbestrijding Waddenzee

De voorbereiding van en respons op (dreigende) rampen en ongevallen
dan wel waterstaatskundige calamiteiten met effecten op de water- en/of
bodemkwaliteit moet eenduidig zijn en op elkaar afgestemd. Dat geldt
ook voor de Waddenzee. Met dit Coördinatieplan Rampenbestrijding
Waddenzee wordt de eerste stap gezet naar kwaliteitsverbetering door
een gecoördineerde aanpak van de rampenbestrijding op de Waddenzee.

Het Regionaal Coördinatiecollege Waddengebied heeft in februari 2003
opdracht gegeven om een Coördinatieplan voor de Waddenzee te maken
waarin ondubbelzinnig wordt beschreven op welke wijze de coördinatie
van de bestrijding van rampen en zware ongevallen in de gehele
Nederlandse Waddenzee moet plaatsvinden, zowel op bestuurlijk als op
organisatorisch/operationeel niveau. Het Coördinatieplan
Rampenbestrijding Waddenzee (CRW) geeft de handvatten voor deze
afstemming, biedt oplossingen voor een aantal van de geconstateerde
knelpunten en is richtinggevend bij mogelijke discussies. 

Het uitgangspunt bij dit CRW is de vigerende wet- en regelgeving, in het
bijzonder de Wet rampen en zware ongevallen en de Waterstaatswet.
Hierin is geregeld dat gemeenten, in samenwerking met de brandweer,
een Rampenplan moeten vaststellen, gebaseerd op een risico-
inventarisatie met betrekking tot mogelijk optredende rampen binnen
hun grenzen en de daarvoor vereiste voorbereiding. In geval van 
rampen die de gemeentegrens overstijgen, dient er coördinatie van de
rampbestrijding plaats te vinden. Aangezien de Waddenzee gemeentelijk
is opgedeeld, is een coördinatieplan gewenst.
Dit coördinatieplan bevat de bestuurlijke afspraken over de aanpak van
de rampenbestrijding. De afstemming en coördinatie van de feitelijke
uitvoering van de afspraken door de verschillende organisaties zijn de
belangrijkste aandachtspunten bij de opzet van dit eerste deel van het
CRW. In vervolgdelen zal een nadere uitwerking komen van concrete
operationele afspraken. Die uitwerking valt onder de verantwoordelijkheid
van de betrokken hulpverleningsdiensten en gemeenten. De Regionale
brandweren hebben daarbij een initiërende rol. 

Het Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee maakt duidelijk wie
op welk moment en voor welk deel verantwoordelijk is, wie de leiding
heeft bij de bestrijding en welke bestuurlijke aspecten van belang zijn
om te regelen. Door het ondertekenen van het convenant worden de
beschreven afspraken en structuren formeel vastgelegd. De tot nu toe
geldende SOW-regeling vervalt bij de inwerkingtreding van het Coördi-
natieplan Rampenbestrijding Waddenzee. Het Coördinatieplan Rampen-
bestrijding Waddenzee wordt voor een periode van 4 jaar vastgesteld.

Het plan is opgesteld en begeleid door een multidisciplinaire projectgroep
bestaande uit zowel bestuurlijke als operationele deskundigen, afkomstig
van land- en waterorganisaties uit de regio, onder leiding van de heer
F. Tielrooij. Er is regelmatig en breed afstemming geweest met regionale
en landelijke organisaties en functionarissen en deskundigen.



In de eindfase zal het complete Coördinatieplan Rampenbestrijding
Waddenzee bestaan uit:
- Het convenant
- Het Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee, inclusief bijlagen

(onder verantwoordelijkheid van het RCW)
- Nog te ontwikkelen Operationele plannen Rampenbestrijding 

Waddenzee, gebaseerd op de reeds uitgevoerde risico-inventarisatie 
(onder verantwoordelijkheid van hulpverleningsdiensten en gemeenten).

Voor de bijlagen geldt dat de gegevens die hieraan ten grondslag 
liggen aan verandering onderhevig zijn. Daarom zullen de bijlagen 
jaarlijks worden geactualiseerd. 
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Convenant Coördinatieplan
Rampenbestrijding Waddenzee

Convenant, regelende de samenwerking en coördinatie bij rampen en
zware ongevallen op de Waddenzee

De Colleges van Burgemeester en Wethouders, alsmede de
Burgemeester van de gemeenten Reiderland, Delfzijl, Eemsmond, 
De Marne, Dongeradeel, Ferwerderadiel, het Bildt, Franekeradeel,
Harlingen, Wûnseradiel, Schiermonnikoog, Ameland, Terschelling,
Vlieland, Texel, Wieringen, Anna Paulowna, Den Helder,

en
de Commissarissen van de Koningin in de provincies Groningen,
Fryslân en Noord-Holland,

en
de Minister van Verkeer en Waterstaat, te dezen vertegenwoordigd
door de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland, 

en
de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

elk voor wat betreft hun eigen bevoegdheden,

hierna te noemen: partijen

gehoord
- de korpschefs van de regiopolitie van Fryslân, Groningen en 

Noord-Holland Noord;
- de commandanten van de regionale brandweer Fryslân, Groningen 

en Noord-Holland Noord;
- de Regionaal Geneeskundig Functionarissen van Fryslân, 

Groningen en Noord-Holland Noord; 
- het unithoofd Waddenzee van de KLPD Water te Harlingen;
- de directeur Kustwachtcentrum te Den Helder;

gelet op
de besluitvorming in het Regionaal Coördinatiecollege Waddengebied;

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 Waddenzee,

spreken het volgende af:
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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 Coördinatieplan Rampenbestrijding
Waddenzee.

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 het Nederlandse gedeelte van het Waddenzeegebied,
zoals is aangegeven op de overzichtskaart bij het Coördinatieplan
Rampenbestrijding Waddenzee.

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 Coördinatie-
plan Rampenbestrijding Waddenzee.

Artikel 4 Bestuurlijke coördinatie
Partijen verplichten zich bij rampen, zware ongevallen dan wel water-
staatkundige calamiteiten onder deze regeling te werken volgens de in
het Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee 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
Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee.

Artikel 6 Voorlichting 
De voorlichting met betrekking tot een ramp of (zwaar) ongeval onder
dit convenant wordt uitgevoerd zoals beschreven in de paragraaf
“Voorlichting en externe communicatie“ in het Coördinatieplan
Rampenbestrijding Waddenzee.

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 hoofdstuk 5 van het Coördinatieplan
Rampenbestrijding Waddenzee. 

Artikel 9 Beheer
1. Het beheer van het Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee 

wordt opgedragen aan een commissie overeenkomstig de samen-
stelling, taken en budget zoals genoemd in hoofdstuk 5 van het
Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee.

2. De kosten van het beheer worden door partijen gedragen volgens 
de verdeelsleutel: Rijk: 1/3 deel; Provincies: 1/3 deel; Gemeenten:
1/3 deel.
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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 Regionaal Coördinatiecollege 
Waddengebied een vergadering van partijen belegd, zo mogelijk 
binnen 30 dagen nadat vorenbedoeld schriftelijk verzoek bij hem
is binnengekomen.

2. De voorzitter van het Regionaal Coördinatiecollege Waddengebied 
zit de vergaderingen voor.

Artikel 11 Slotbepalingen
1. Dit convenant met de bijbehorende uitwerkingen in het

Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee treedt op 1 januari
2005 in werking.

2. Dit convenant geldt voor onbepaalde tijd.
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 zes maanden.
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 Samenwerkings-

overeenkomst Ongevallenbestrijding Waddenzee (SOW).
7. Dit convenant kan worden aangehaald als “Coördinatieplan

Rampenbestrijding Waddenzee”.

Aldus getekend, december 2004
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Aldus getekend Handtekening

Burgemeester van Reiderland
de heer B. Horseling

Burgemeester van Delfzijl
mevrouw drs. M. Appel-de Waart

Burgemeester van Eemsmond
de heer G.D. Renkema

Burgemeester van de Marne
mevrouw drs. J.A.J. Stam

Burgemeester van Dongeradeel
de heer mr. R.S. Cazemier

Burgemeester van Ferwerderadiel
de heer mr. W. van der Berg

Burgemeester van het Bildt
de heer A. van der Werff

Burgemeester van Franekeradeel
mevrouw mr. M.J. Haveman

Burgemeester van Harlingen
de heer Chr. Arlman

Burgemeester van Wûnseradiel
de heer drs. Th.R. Piersma

Burgemeester van Schiermonnikoog
de heer L.K. Swart

Burgemeester van Ameland
de heer P.J.J. Verhoeven

Burgemeester van Terschelling
de heer mr. J.M. Visser

Burgemeester van Vlieland
de heer R.D. van der Mark

Burgemeester van Texel
mevrouw mr. C.J. Geldorp-Pantekoek

Burgemeester van Wieringen
mevrouw M.J.P. van Kampen
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Burgemeester van Anna Paulowna
de heer A.J. Pennink

Burgemeester van Den Helder
de heer drs. J.M. Staatsen

Commissaris van de Koningin in Fryslân
de heer drs. E.H.T.M. Nijpels

Commissaris van de Koningin in Groningen
de heer J.G.M. Alders

Commissaris van de Koningin in Noord-Holland
de heer mr. H.C.J.L. Borghouts

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland 
de heer ir. J.R. Hoogland

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Regiodirecteur Noord
de heer ir. H.R. Oosterveld



Toelichting op het convenant

Aanhef
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 onder-
tekenende partijen, de Waddenzeegemeenten, de Waddenprovincies, het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit. Echter ook de ‘gehoorde’ partijen geven
met hun instemming met dit convenant aan, dat zij in de praktijk over-
eenkomstig het Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee zullen
handelen.

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 Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee
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 hulp-
verleningsdiensten 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 verantwoordelijk-
heid uit te oefenen.

De bovengrens is moeilijker te bepalen. In tegenstelling tot de Samen-
werkingsregeling Ongevallenbestrijding Waddenzee die voorheen van
kracht was, voorziet dit Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee
wel in de coördinatie van de bestrijding van rampen en zware ongevallen,
zoals bedoeld in de Wet Rampen en Zware Ongevallen, alsmede de coör-
dinatie 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 rampbestrij-
ding. Het bestrijdingsmateriaal en -materieel, zoals vermeld in het bij het
Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee 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
Waddenzee gehanteerde grens tussen land en water. De aan de Wadden-
zee gelegen havens met een open verbinding naar de Waddenzee zijn
uitgesloten van het Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee
indien de gevolgen geen uitstraling hebben naar de Waddenzee; 
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het water rond de pieren die in de Waddenzee uitsteken valt er dus
wel onder. Schepen die vastliggen aan de wal (in de havens of aan de
pieren) worden gerekend tot het land en vallen daarmee buiten het
Rampenplan voor de Waddenzee.

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 4
van het Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee is in die 
procedure voorzien.

Artikel 4, 5 en 6 
De nadere uitwerking van deze artikelen vormt de kern van het
Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee.

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 verant-
woordelijkheid, bevoegdheid, veiligheid, extra voorzieningen en kosten
van inzet kunnen worden geregeld.

Artikel 8
Om goed voorbereid te zijn op een ramp, zwaar ongeval of waterstaat-
kundige calamiteit moet iedere betrokkene opgeleid en geoefend zijn.
In het Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee is daarom een
verwijzing naar een opleidings- en 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 Coördinatieplan Rampenbestrijding
Waddenzee. Deze Beheers-commissie krijgt voor haar beheerstaken een
jaarlijks budget. De aan het convenant deelnemende partijen rijk, 
provincies en gemeenten dragen elk voor een derde bij aan het beheer
van het Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee. De Beheer-
commissie rapporteert haar bevindingen aan het Regionaal
Coördinatiecollege Waddengebied (RCW). Het RCW neemt besluiten over de
uitvoering, de toepassing en de wijziging van het Coördinatieplan
Rampenbestrijding Waddenzee.

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 opge-
dragen aan de Beheercommissie.
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Artikel 11
In de slotbepaling wordt aangegeven dat het convenant en het bijbeho-
rende Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee met ingang van
1 januari 2005 voor onbepaalde tijd wordt aangegaan. Indien een par-
tij 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 5 van het
Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee voorzien dat de 
toepassing van het convenant door de Beheerscommissie regelmatig
wordt geëvalueerd.
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1 Inleiding

Introductie
De Waddenzee is een uniek en (inter-)nationaal belangrijk natuurgebied
dat een duurzame bescherming vereist. Dit wordt internationaal erkend
en er zijn vele regelingen en afspraken gemaakt om deze bescherming
te waarborgen. Bovendien is de Waddenzee een groot open watergebied
met eb en vloed met scheepvaartverkeer, gaswinning, recreatie en 
visserij, waardoor de hulpverlening specifieke eisen aan mensen en
middelen stelt. Dit vereist een goede samenwerking. De voorbereiding
op zware ongevallen en rampen verdient daarom extra aandacht.

SOW
Sinds 1989 (herzien in 1997) is er een Samenwerkingsovereenkomst
Ongevallenbestrijding Waddenzee (SOW), waarin het ministerie van
Verkeer en Waterstaat, de Waddenprovincies en de Waddenzee-
gemeenten afspraken hebben vastgelegd over het bestrijden van 
ongevallen op de Waddenzee. Om de uitvoering van deze SOW-regeling
te begeleiden is door het Regionaal Coördinatiecollege Waddengebied
(RCW) de Begeleidingsgroep Samenwerkingsovereenkomst
Ongevallenbestrijding Waddenzee (BSOW) in het leven geroepen.
De BSOW heeft in 2001 een notitie geschreven over de bestrijding van
rampen en milieucalamiteiten op en rond de Waddenzee. De BSOW
constateert in die notitie dat een recente analyse van de risico’s voor
het ontstaan en het bestrijden van rampen en zware ongevallen1 van de
Waddenzee node wordt gemist. Tevens vindt men dat de bestaande
regelingen voor calamiteitenbestrijding geëvalueerd en geactualiseerd
zouden moeten worden. De notitie is begin 2002 aan het RCW 
voorgelegd met het verzoek in deze leemten te voorzien. Het RCW
heeft daarop besloten om een onderzoek te laten uitvoeren naar de
bestrijding van rampen en zware ongevallen op en rond de Waddenzee.

Risico-inventarisatie
In mei 2002 is aan SAVE/Oranjewoud de opdracht verleend om het
onderzoek voor de eerste fase conform hun offerte uit te voeren. 
De opdracht omvatte de volgende onderdelen:
1. Het inventariseren van de beschikbare informatie over de risico’s 

van rampen en zware ongevallen op en om de Waddenzee;
2. Het presenteren van de aangetroffen risico’s (aanwijsbare bron-

locaties) op een kaart, daarbij gebruikmakend van beschikbare 
voorzieningen zoals Wadgis (RWS), en de verzamelde informatie 
aanleveren in de vorm van een database;

3. Het inventariseren van de huidige organisatie, regelingen en voor-
zieningen voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen met 
het oog op de geïnventariseerde risico’s;

4. Het opstellen van een rapportage over het voorgaande met 
aanbevelingen voor eventuele aanpassing van de bestaande regelingen,
waaronder het invullen van leemten. 

In februari 2003 is het eindrapport over de risico’s en organisatie vast-
gesteld door het RCW. Aan de betrokkenen en geïnteresseerden is dit
rapport gepresenteerd tijdens het congres Zwart Getij (over de dreiging
van een olieverontreiniging in Nederlandse wateren) in maart 2003 op
Terschelling. 

1 Bij de term rampen en zware ongevallen worden in dut plan nadrukkelijk ook de milieurampen bedoeld.
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De database met risicogegevens is overgedragen aan Interwad, die
met die gegevens een Risicokaart voor de Waddenzee maakt. 

Op basis van de risico-inventarisatie zijn er verschillende knelpunten
gesignaleerd:
- de bestrijding komt traag op gang door vertraging in de melding en 

doormelding;
- onduidelijkheid in rollen en verantwoordelijkheden zorgen voor 

vertragingen in de opschaling;
- er kan verwarring ontstaan door niet-eenduidige voorlichting vanuit 

verschillende instanties;
- het Nederlandse Waddengebied kan niet altijd adequaat tegen grote 

olieverontreinigingen beschermd worden;
- het ontbreken van adequaat brandbestrijdingsmaterieel;
- er is onvoldoende afstemming met de verschillende regelingen en 

plannen.

Aanbevelingen
De algemene aanbeveling van bureau SAVE was om die tekortkomingen
als verbeterpunten aan te merken en deze te verwerken in een nieuw
allesomvattend coördinatieplan voor de Waddenzee, waarin de ramp-
bestrijding op het land en het water op elkaar worden afgestemd. In
een complexe omgeving met vele spelers is een eenduidig te gebruiken
Rampencoördinatieplan voor de Waddenzee noodzakelijk. Het RCW heeft
die aanbeveling overgenomen en in april 2003 een multidisciplinaire 
projectgroep ingesteld, die de opdracht heeft gekregen om binnen de
wettelijke kaders een coördinatieplan voor de Waddenzee op te stellen
waarin ondubbelzinnig is vastgelegd hoe de bestrijding van rampen en
zware ongevallen in de gehele Nederlandse Waddenzee plaats moet
vinden, met daarbij oog voor de bestuurlijke, de organisatorische en de
operationele kanten van de rampenbestrijding. 
Hoewel het huidige wettelijke kader een ingewikkelde structuur kent,
heeft het RCW dat welbewust als uitgangspunt gekozen. Het oplossen
van de knelpunten is urgent en zal in het gedrang komen bij een 
wetgevingstraject dat enige jaren kan duren.

Coördinatie
De projectgroep heeft een coördinatiestructuur ontwikkeld die is gericht
op praktische samenwerking en een efficiënte hulpverlening op de
Waddenzee. Omdat er op het water bijna altijd sprake is van een complex
probleem dat zich uitstrekt over meerdere gemeenten, is coördinatie
volgens de Wet rampen en zware ongevallen geboden en is het informeren
van de Commissaris van de Koningin noodzakelijk. Door de bestuurlijke
coördinatie in eerste instantie per definitie in handen te geven van de
Commissaris van de Koningin van Fryslân wordt er direct voor de 
gehele Waddenzee voorzien in een eenhoofdige bestuurlijke aansturing.
Indien het duidelijk is dat de ramp zich zal beperken tot het grondge-
bied van één van de andere provincies (Groningen of Noord-Holland)
draagt de CdK van Fryslân de bestuurlijke coördinatie over aan de CdK
van die andere provincie. De CdK overlegt met de burgemeesters van
de betrokken gemeenten welke afgestemde aanpak van het incident
moet worden gekozen. Hij is tevens verantwoordelijk voor de coördinatie
van de voorlichting aan pers en burgers.

Op basis van dezelfde argumentatie als bij de bestuurlijke coördinatie
is er ook bij de operationele coördinatie gekozen voor een éénhoofdige
operationele leiding. In de bijlagen van het Coördinatieplan
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Rampenbestrijding Waddenzee zijn mogelijke incidentscenario’s in
opschalingsfasen en bestrijdingsprocessen voor elk van de betrokken
diensten uitgewerkt. Bij de incidenten waarbij olieverontreiniging aan 
de orde is, geldt naast de eerder genoemde Wet rampen en zware
ongevallen ook de waterstaatkundige wet- en regelgeving. 
Het Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee voorziet in de 
coördinatie en afstemming tussen de diensten die werken volgens deze
wetten. Met het voorliggende interregionale Coördinatieplan
Rampenbestrijding Waddenzee wordt er een stap voorwaarts gezet in
de kwaliteitsverbetering van de rampbestrijding op de Waddenzee.

Vaststelling en beheer
De projectgroep heeft met veel inzet gewerkt aan het Coördinatieplan
Rampenbestrijding Waddenzee. Het is eind juni 2004 aan het RCW
aangeboden en begin oktober 2004 vastgesteld. Hierbij zij aangetekend
dat het een dynamisch plan is, dat minimaal vierjaarlijks door een daar-
voor ingestelde Beheercommissie zal moeten worden geactualiseerd en
aangepast aan veranderende inzichten om de kwaliteit te kunnen waar-
borgen. Dit geheel in lijn met de dynamiek van de Waddenzee zelf.
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2 Werkingsgebied

2.1 Geografisch
Het CRW heeft als werkingsgebied het gehele Nederlandse deel van de
Waddenzee, zoals is aangegeven op de bijgaande kaart (bijlage Kaarten).
De aangrenzende havens vallen dus niet onder het werkingsgebied van
het Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee, met uitzondering van
die (on)gevallen waarbij er gevolgen zijn voor de Waddenzee. Wanneer
(dreigende) ongevallen en rampen alleen het land betreffen, volstaan de
bestaande plannen en afspraken. Voor bronnen op het water zijn de
afspraken van dit CRW bepalend, ook indien een gebeurtenis zowel
land- als wateraspecten kent.

2.2 Samenhang met andere plannen
Het CRW maakt onderdeel uit van een systeem van plannen binnen de
rampenbestrijding. Het CRW heeft als doel om eventuele onduidelijkheden
in de coördinatie, bestuurlijke verantwoordelijkheid en eventuele 
vertragingen in het op gang komen van de rampenbestrijding weg te
nemen. Het CRW sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande bestuurlijke 
en operationele plannen. In bijlage Ramptypen is voor de verschillende
ramptypen aangegeven welke plannen relevant zijn. Hieronder is een
globaal overzicht van de verschillende plannen gegeven:
- provinciaal Coördinatieplan,

met een overzicht van de organisatie op provinciaal niveau;
- gemeentelijke rampenplannen,

met een overzicht van de organisatie op gemeentelijk niveau, 
uitgewerkt in deelplannen, deelprocessen en draaiboeken;

- calamiteitenplannen,
voor waterstaatswerken en -verontreinigingen, uitgewerkt in 
calamiteitenplannen, calamiteitenbestrijdingsplannen en draaiboeken;

- Opplan SAR,
uitwerking van de procedures en afspraken voor Search and Rescue 
(van het Kustwachtcentrum) op basis van de vigerende SAR-beschikking;

- Opplan Inci-Org,
uitwerking van de procedures en afspraken voor de zorg voor water, 
bodem en infrastructuur van Rijkswaterstaat directie Noordzee bij 
calamiteiten;

- rampbestrijdingsplannen,
specifiek voor object of locatie.

In hoofdstuk 5 Beheer en implementatie is de procedure aangegeven
hoe de verschillende plannen worden afgestemd op dit CRW.

De Waddenzee staat in directe verbinding met de Noordzee waarvoor
eigen plannen bestaan waarmee moet worden afgestemd. 
De belangrijkste daarvan is het Rampenplan Noordzee. Dit plan geeft
op hoofdlijnen een raamwerk van werkprocedures voor de afhandeling
van rampen en incidenten op de Noordzee.
De informatie-uitwisseling tussen het Kustwachtcentrum (KWC), 
de Centrale Meldpost Waddenzee (CMW) en de Alarmcentrales/
Meldkamers is van groot belang.

Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee

17



3.1 Inleiding
In het Waddengebied zijn zeer veel organisaties aanwezig, elk met hun
eigen rol en bevoegdheid. Een representatief deel van deze organisaties
is betrokken geweest bij het opstellen van het CRW. Bij de daadwerkelijke 
rampenbestrijding kunnen echter nog meer organisaties betrokken
worden.

3.2 Betrokken partijen
De overheidsorganisaties2 die betrokken zijn bij de eerstelijns 
rampenbestrijding in het Waddengebied worden schematisch in 
de volgende figuur weergegeven. Tussen haakjes staat het aantal
diensten aangegeven.

Figuur 1: Overzicht betrokken eerstelijns overheidsorganisaties bij de rampenbestrijding op 
de Waddenzee
Grijs: specifiek Waddenzee; Wit: aangrenzende gebieden

2 Zie ook bijlage Adreslijst

3 Organisaties en activiteiten
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Waddengebied
• CdK en Regionaal Beleidsteam (3)
• Burgemeester (18)

Landelijk
• NCC (1)
• DCC V&W (1)
• DCC LNV (1)

Duitsland
• Duitse autoriteiten 
en hulpverlenings-
diensten (diversen)

Noordzee
• IBTN (1)

Waddenzee
• RWS (1/4)

1 directie Noord-Nederland
4 Dienstkringen

• Kustwacht (1)
• KLPD (waterpolitie) (1)
• LNV (1)

Land
• Brandweer (3/18)

3 Regionaal
18 Gemeentelijk

• Regiopolitie (3)
• GHOR (3)
• KLPD (Driebergen)



3.3 Overzicht ramptypen en processen
In onderstaande tabel is een samenvatting gegeven van de relevante
ramptypen in het Waddengebied. Deze indeling wijkt iets af van de
indeling die in de Leidraad Maatramp en de Leidraad Operationele
Prestaties wordt gebruikt. De ramptypen met hetzelfde proces als
zwaartepunt zijn geclusterd en ramptypen waar, afhankelijk van de
bedreiging, bij andere processen het zwaartepunt ligt zijn uit elkaar
getrokken. Voor deze aangepaste indeling is gekozen, omdat dit voor
de verdere uitwerking van operationele processen en verantwoordelijk-
heden praktisch is.
Voor de ramptypen met gevaarlijke stoffen is met name vanuit de Noordzee
het grootste risico te verwachten. Een olievlek die op de Noordzee is 
ontstaan en ontdekt, zal worden bestreden door Rijkswaterstaat. Voor de
bestrijding van de olie werkt Rijkswaterstaat conform het Rampenplan
voor de Noordzee en de daaronder vallende bestrijdingsplannen. 
De minister van Verkeer en Waterstaat (V&W) heeft daarbij de bestuurlijke
leiding. 
Indien er olie de Waddenzee instroomt, zal de operationele bestrijding
door Rijkswaterstaat worden voortgezet. Omdat er mogelijk andere ramp-
bestrijdingsprocessen op de Waddenzee een rol gaan spelen, zoals de
evacuatie van wadlopers of het omleiden van de pleziervaart, zal op de
Waddenzee het Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee additioneel
in werking treden. De operationele leiding en verantwoordelijkheid voor de
afstemming blijft in dit geval bij Rijkswaterstaat, de uitvoering van de overige
taken gebeurt door de daarvoor aangewezen en uitgeruste diensten.
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Ramptype

Rampen met betrekking tot redden
van aanwezigen in het gebied.
Hieronder vallen luchtvaartongevallen, onge-
vallen met veerboten of andere schepen (aan-
varing, kapseizen, brand aan boord), schepen
in nood, wadlopers (t.g.v. van extreem weer)

Rampen met verontreiniging van het
oppervlaktewater en oevers.
Dit is een verbijzondering van het ramptype
“gevaarlijke stoffen”. Onderscheid kan nog
worden gemaakt naar de locatie van de bron:
a. Op de Waddenzee, b. Op de Noordzee, 
c. Op het land

Ongevallen met giftige stoffen.
Dit is een verbijzondering van het ramptype
“gevaarlijke stoffen”. Ook hier kan onder-
scheid worden gemaakt naar de locatie van
de bron: a. Op de Waddenzee, b. Op de
Noordzee, c. Op het land

Ongevallen met brand
en/of explosie 

Ordeverstoring

Ecologische ramp

Nr.

1

2

3

4

5

6

Primaire proces

SAR/redden

Effectbestrijding, 
opruimen verontreiniging
(waterstaatkundige zorg)

Meten/verkennen
Bescherming bevolking

Effectbestrijding
Redden

Handhaven openbare orde

Bescherming natuur,
milieu, dieren

Verantwoordelijke instantie
(in het Waddengebied)

Kustwachtcentrum

Rijkswaterstaat

Brandweer

Brandweer

Regiopolitie/KLPD

LNV

Tabel 1: Samenvatting van ramptypen relevant voor het Waddengebied



In bijlage Ramptypen wordt deze tabel nader toegelicht en worden deze
ramptypen verder uitgewerkt, waarbij de volgende elementen worden
behandeld:
1. korte omschrijving van het scenario;
2. aanduiding van de belangrijkste processen en de verantwoordelijke 

instanties;
3. alarmeringsprocedure;
4. opschaling;
5. welke middelen zijn voor de processen nodig;
6. welke middelen zijn beschikbaar;
7. overzicht relevante plannen en regelingen.

In kolom 3 en 4 van tabel 1 is voor elk ramptype het primaire proces
gegeven en de hiervoor verantwoordelijke instantie. In de volgende figuur
wordt een totaaloverzicht van alle onderscheiden operationele en bestuur-
lijke processen gegeven. Deze figuur is ontleend aan het Handboek
Voorbereiding Rampbestrijding van het ministerie van BZK (2003), aan-
gevuld met de specifieke processen voor het Waddengebied (E, F, G,).

De verantwoordelijke organisaties dienen uitvoeringsafspraken te
maken met de uitvoerende organisaties en de noodzakelijke 
voorbereiding te treffen om middelen en getrainde mensen op de
juiste wijze in te kunnen zetten.

In het volgende hoofdstuk worden met name de processen Melding en
Alarmering, Bestuurlijke en Operationele coördinatie en Voorlichting
nader toegelicht.
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Figuur 2: Totaaloverzicht van de operationele en bestuurlijke processen

- Bestuurlijke coördinatie
- Voorlichting

Coördinatie (provincie)

- Bestrijding van brand en
emissie gevaarlijke stoffen

- Redden en technische 
hulpverlening

- Ontsmetten van mens
en dier

- Ontsmetten voertuigen en 
infrastructuur

- Waarnemen en meten
- Waarschuwen van de 

bevolking
- Toegankelijk maken en 

opruimen

A. Bron en effect-
bestrijding (brandweer)

- Geneeskundige hulpver-
lening-somatisch

- Preventieve Openbare 
Gezondheidszorg

- Geneeskundige hulpver-
lening-psychosociaal

B. Geneeskundige 
hulpverlening (GHOR)

- Ontruimen en evacueren
- Afzetten en afschermen
- Verkeer regelen
- Handhaven openbare orde
- Identificeren van

slachtoffers
- Begidsen
- Strafrechtelijk onderzoek

C. Rechtsorde en verkeer 
(politie)

- Voorlichting en informeren
- Opvangen en verzorgen
- Uitvaartverzorging
- Registratie slachtoffers
- Voorzien in primaire 

levensbehoeften
- Registratie en afhandeling

van schade
- Milieuzorg
- Nazorg

D. Bevolkingszorg
(gemeente)

- Search and rescue

E. SAR
(Kustwachtcentrum)

- Waterstaatkundige zorg
- Nautische zorg

F. Waterstaatkundige zorg
(Rijkswaterstaat)

- Zorg voor natuur/ecologie
- Voedselvoorziening/beheer

G. Natuur/ecologie
(LNV)



4 Leiding en coördinatie

4.1 Inleiding en uitgangspunten
Het uitgangspunt is de vigerende wet- en regelgeving, voor de praktische
toepassing hanteerbaar gemaakt in het Handboek Voorbereiding
Rampenbestrijding (ministerie van BZK, juni 2003). De samenwerking
tussen land- en waterorganisaties staat binnen het Coördinatieplan
Rampenbestrijding Waddenzee centraal. Het Waddengebied vereist 
specifieke deskundigheid betreffende de nautische aspecten en de
beperkingen van de inzet van middelen en mensen.

Opperbevel
In de Wet rampen en zware ongevallen (WRZO) is het opperbevel bij het
bestrijden van rampen en zware ongevallen toegewezen aan de burge-
meester. In dit Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee wordt
invulling gegeven aan de afstemming van de bevoegdheden en de ver-
antwoordelijkheden van de betrokken burgemeester met die van de
waterstaatkundige beheerder van de Waddenzee (op grond van de
Waterstaatswet) in geval van calamiteiten.
De gekozen coördinatiestructuur stelt alle Waddenburgemeesters, maar
ook de overige bestuurders die volgens de WRZO of andere wetgeving
een verantwoordelijkheid hebben bij de rampbestrijding, in staat 
optimaal gebruik te maken van alle bestrijdingseenheden die
voorhanden zijn. 

Opschaling
In het Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee zijn mogelijke
ramptypen in opschalingsfasen en bestrijdingsprocessen voor elk van
de betrokken diensten uitgewerkt. Conform de huidige wet- en regelge-
ving wordt, afhankelijk van de aard en omvang van een gebeurtenis,
de rampenbestrijdingsorganisatie door opschaling stapsgewijs uitge-
breid naar een organisatie in volle omvang. Dit betekent een gebruike-
lijke (operationele) opschaling binnen de kolom van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de BZK-kolom (via CoPI,
ROT, GRS). Binnen de functionele kolommen van de andere relevante
ministeries (zoals Verkeer en Waterstaat) gebeurt de opschaling op
vergelijkbare wijze, afgestemd op die van BZK.
De fasering en indeling van de verschillende scenario’s in het gehele
gebied wordt gedaan conform de nieuwe GRIP-indeling 3, GRIP 1 t/m 4, 
respectievelijk van 1) alleen bronbestrijding, 2) bron- en effectbestrijding,
3) bedreiging van het welzijn van (grote groepen van) de bevolking4, tot
4) gemeentegrensoverschrijdend, eventueel schaarste. 
De teamvorming, informatieoverdracht en planvorming zijn aan deze
indeling gerelateerd. 
De bestuurlijke opschaling is gekoppeld aan de operationele opschaling.
Bij een operationele GRIP 2-situatie wordt een ROT actief en zal de
coördinerend bestuurder worden geïnformeerd. Bij GRIP 4 geschiedt
de bestuurlijke afstemming door de coördinerend bestuurder.

3 In dit Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee wordt de GRIP-indeling gehanteerd
zoals vastgesteld door de Raad van Regionaal Commandanten op 31-8-2004 (zie ook de 
bijlage Toelichting GRIP).

4 Gezien de specifieke situatie van de Waddenzee wordt onder GRIP 3 ook gerekend ernstige 
bedreiging van het milieu
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4.2 Melding en alarmering
Meldingen kunnen op vele verschillende manieren binnenkomen. 
Het Waddengebied heeft verschillende meldposten die als vangnet 
de meldingen kunnen ontvangen: de Regionale Meldkamers van
Groningen, Fryslân en Noord-Holland Noord, de Verkeerscentrales 
voor de scheepvaart, de Havenkantoren, de Luchtverkeersbegeleidings-
autoriteiten, de Centrale Meldpost Waddenzee (CMW), het Kustwacht-
centrum en eventueel overige ontvangers. Deze alarmeren als eerste
de aan hen gelieerde operationele bestrijdingsdiensten en eventueel
andere relevante meldposten (afhankelijk van het ramptype, nader uit-
gewerkt in de bijlage Risicobeeld en uitwerking ramptypen). De verant-
woordelijke uitvoerende organisatie beoordeelt de melding op ramp-
type, GRIP en de ernst van de situatie. Direct daarna wordt bij GRIP 2
en hoger het incident doorgemeld aan de Meldkamer Fryslân. Deze
alarmeert de leden van het ROT-Fryslân en informeert het bestuurs-
piket van de provincie Fryslân. 

5 Betrekken van diensten en bestuurders afhankelijk van scenario; zie Bijlage Ramptypen voor uitwerking.

Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee

22

M
el

di
ng

 o
nt

va
ng

en

alarmering 
bestrijdingsdiensten

Ontvangers van eerste meldingen:

• Alarmcentrales / Meldkamers
• Centrale Meldpost Waddenzee
• Kustwacht Centrum
• Verkeerscentrales Scheepvaart
• Politiecentrale Driebergen 

(112-meldingen GSM)
• Luchtverkeersleiders
• Gemeenten
• Milieualarmnummers
• Overige melders

Te alarmeren operationele diensten:

• Brandweer
• gemeenten (CRIB, opvang 

en verzorging ed)
• GGD/GHOR
• KLPD
• KNRM
• KWC
• Regiopolitie
• RAV
• RWS5

daarna:
te informeren bestuurlijke diensten:
• burgemeester(s)
• eventueel5: andere CdK (via piket)
• eventueel5: HID RWS
• eventueel5: rijksdiensten 

LNV, EZ, VROM

Te alarmeren operationeel team:
ROT

Te alarmeren bestuurlijke dienst:
piket provincie Fryslân 

en daarmee CdK Fryslân 
en tevens voorlichting Fryslân

GRIP 2 en hoger altijd doormelden
aan Meldkamer Fryslân

doormelding aan
Meldkamer Fryslân

alarmering ROT
en bestuurspiketGRIP 2

en hoger

Figuur 3: Melding en alarmering



4.3 Bestuurlijke coördinatie
De in dit plan beschreven coördinatiestructuur is gericht op een 
praktische samenwerking en een efficiënte hulpverlening op de
Waddenzee binnen de bestaande wettelijke kaders. Omdat een ongeval
op de Waddenzee zich vaak uitstrekt over meerdere gemeenten, is 
volgens de Wet rampen en zware ongevallen (WRZO) coördinatie 
alsmede het informeren van de Commissaris van de Koningin (CdK)
noodzakelijk. Daarbij komt dat de hulpdiensten op het water, zeker onder
de druk waarop zij in de eerste uren moeten opereren, zich met andere
zaken moeten bezighouden dan het uitzoeken welke gemeenten precies
zijn getroffen. Door in dit plan het uitgangspunt te hanteren dat de
bestuurlijke coördinatie in handen wordt gegeven van de CdK kunnen de
hulpdiensten meteen met de daadwerkelijke bestrijding van de ramp of
het zware ongeval beginnen, terwijl de CdK tegelijkertijd nagaat welke
gemeenten zijn getroffen en met de burgemeesters van die gemeenten
kan overleggen welke afgestemde aanpak moet worden gekozen. Tevens
kan hij op grond van zijn ambtsinstructie, als rijksorgaan, coördineren
met de overige rijkspartners. Afhankelijk van de gebleken aard en
omvang wordt het bestaande regionaal beleidsteam in de provincie 
uitgebreid met liaisons - met deskundigheid en bevoegdheden - van
organisaties die betrokken zijn bij de rampbestrijding op de Waddenzee.
Samen vormen zij dan het Beleidsteam Waddenzee.
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Figuur 4: coördinatiestructuur bij grootschalige multidisciplinaire inzet

BTW
Beleidsteam Waddenzee

CdK (voorzitter)
liaison ROT
liaison gemeente(n)
voorlichter
afhankelijk van onderwerp:
liaison RWS
liaison LNV
overige liaisons

Beleidscentra
- Provincie   (PCC/PAC)
- RWS
- LNV

Gemeentelijk Beleidsteam
Burgemeester
Ambtenaar OOV
Gemeentesecretaris
Gemeentelijke voorlichter

ROT
Regionaal Operationeel Team

Operationeel leider
liaison geneeskundig
liaison brandweer
liaison regiopolitie
liaison waterpolitie
liaison provincie(s)
liaison gemeente(n)
persvoorlichter
afhankelijk van onderwerp:
liaison RWS
liaison KWC/KNRM
liaison LNV
liaison waterschap of hoogheem-
raadschap
overige liaisons

Gemeentelijke
Actiecentra
- CRIB
- opvang + verzorging
- overigegemeentelijke 

processen

Actiecentra
- GHOR
- Regiopolitie
- Waterpolitie
- Brandweer
- RWS
- KWC
- LNV
- Provincie



Om bij de aanvang van de incidentbestrijding maximale duidelijkheid te
hebben over de eerstverantwoordelijkheid is er voor gekozen om altijd
dezelfde CdK als eerste aanspreekpunt te kiezen. Er is hierbij gekozen
voor de CdK van Fryslân, vanwege de centrale ligging en de grootte
van het Friese Wad, en de betrokkenheid die Fryslân heeft bij iedere
ramp of zwaar ongeval met provinciegrensoverschrijdende gevolgen.
Door deze keuze vooraf vast te stellen kan Fryslân zich specifiek 
richten op het opbouwen van parate kennis en geoefendheid, dus een
specialisatie voor de coördinatie van ernstige Waddenincidenten. 
Bij de primaire afhandeling zal de CdK van Fryslân gebruik maken van
de meldkamer Fryslân (MKF) en het Friese ROT/RCC. Ten behoeve van
de CdK van Fryslân en het ROT registreert de MKF ook de meldingen. 

Indien blijkt na het vaststellen van de plaats van de ramp en het
gebied tot waar de gevolgen zich uitstrekken, dat de ramp zich geheel tot
het grondgebied van Noord-Holland of Groningen beperkt, zal de CdK
van Fryslân de coördinatie en afstemming overdragen aan de CdK van
die provincie. Bij provinciegrensoverschrijdende rampen en zware
ongevallen of bij onduidelijkheden over de gebiedsgrenzen blijft de
CdK van Fryslân coördinerend bestuurder.
Bij calamiteiten waarvan de gevolgen één gemeente treffen en waarbij
die gevolgen gering in omvang zijn of zijn geworden, kan de CdK de
bestuurlijke coördinatie afschalen naar de betreffende burgemeester.
Indien er alleen (nog) sprake is van een water- en bodemverontreiniging
en/of een nautisch incident kan de coördinatie in handen worden
gegeven van de HID van Rijkswaterstaat Noord-Nederland. 
Bij calamiteiten waarbij alleen SAR aspecten aan de orde zijn kan de
coördinatie in handen van de directeur Kustwachtcentrum worden
gegeven, terwijl de coördinatie van een grootschalige opvang van 
bijvoorbeeld zieke zeehonden in handen van de directeur LNV Noord 
of LNV West kan worden gelegd. De CdK van Fryslân blijft 
verantwoordelijk voor deze keuze en de juiste overdracht. 

Wanneer de minister de coördinatie heeft, dus bij een incident dat
plaatsvindt op het grensvlak met Duitsland en in geval van een nationale
crisis, maar ook in geval van (directe) departementale betrokkenheid
anderszins, fungeert de CdK als aanspreekpunt tussen gemeente- en
rijksniveau. Op deze wijze is er onmiddellijk een bestuurlijke lijn naar
het Nationaal Coördinatiecentrum (NCC), het Interdepartementaal
Beleidsteam Noordzeerampen (IBTN) en de verschillende Departementale
Coördinatiecentra (DCC’s) van de ministeries. 

Het voordeel van deze procedure is dat er snel een (interregionaal)
beleidsteam operationeel kan zijn dat de situatie voor het gehele
Waddengebied dient te overzien. Het verduidelijkt, regelt en verlicht
een aantal taken en verantwoordelijkheden bij de reguliere beleidsteams.
Er kan dus direct worden opgeschaald zonder kostbare tijd te verliezen
met het beantwoorden van de verantwoordelijkheidsvraag.

In het Beleidsteam Waddenzee (BTW) en in het ROT zijn verschillende
liaisons, die de contacten met hun eigen diensten kunnen onderhouden.
Voor met name de aansturing van de gemeentelijke processen zal de
liaison in de meeste gevallen niet afkomstig zijn van de getroffen ge-
meente(n). Met een BTW op afstand en veelal kleine gemeentelijke
diensten is het langdurig onttrekken van mensen die zijn ingewerkt voor
het uitvoeren van de eigen processen niet wenselijk. Er zal dus gewerkt
moeten gaan worden met gemeentelijke liaisons uit een pool, die 
daarvoor speciaal zijn opgeleid en geoefend met extra aandacht voor 
de eilandproblematiek.
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6 De taak van liaison in het ROT voor het KWC zal worden ingevuld door de KNRM. Voor de afstemming van de SAR-taken
met de brandweer- en GHOR-processen kunnen er liaisons van beide organisaties bij het KWC plaatsnemen.

7 Liaison Defensie indien militaire objecten bij het ongeval zijn betrokken of wanneer er sprake is van militaire bijstand. Voor
aanvraag van militaire bijstand neemt de CdK contact op met de minister van Defensie, die het betreffende krijgsmacht-
onderdeel aanwijst

8 Afhankelijk van de betrokkenheid van objecten, dient te worden vastgesteld of de eigenaar van het object in het ROT wordt 
opgenomen als adviseur. Bij ongevallen waarbij grondgebied van een Waterschap of Hoogheemraadschap is betrokken, 
dient hierbij te worden gedacht aan een liaison van het Waterschap/Hoogheemraadschap in het ROT.

4.4 Operationele coördinatie
Ter verbetering van de communicatie van bestrijders ter plaatse met
bestuur en buitenwereld wordt - op basis van dezelfde argumentatie -
in het CRW ook eenhoofdige operationele leiding als uitgangspunt
gehanteerd. De CdK moet erop toezien dat deze eenhoofdige leiding
wordt gerealiseerd. 
Afhankelijk van het scenario zal de operationele leiding in handen zijn van
een functionaris van de regionale hulpdiensten (Regionale Brandweer,
GHOR of Regiopolitie), van het Kustwachtcentrum, van Rijkswaterstaat,
van KLPD  of van LNV. Wanneer meerdere regio's betrokken zijn bij de
bestrijding van een grootschalig incident, doordat het incident in een
grensgebied heeft plaatsgevonden, is er één coördinerend operationeel
leider. In tabel 2 is per ramptype aangegeven welke dienst de operatio-
neel leider levert en welke functionarissen in het ROT en BTW zitting
nemen.
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Tabel 2: Betrokkenen per ramptype

Ramptype

Rampen met betrekking tot redden
van aanwezigen in het gebied.
Hieronder vallen luchtvaartongevallen, 
ongevallen met veerboten of andere schepen
(aanvaring, kapseizen, brand aan boord), 
schepen in nood, mijnbouwinstallaties, wad-
lopers (t.g.v. van extreem weer)

Rampen met verontreiniging van het
oppervlaktewater en oevers.
Dit is een verbijzondering van het ramptype
“gevaarlijke stoffen”. Onderscheid kan nog
worden gemaakt naar de locatie van de bron:
a. op de Waddenzee, b. op de Noordzee, 
c. op het land

Ongevallen met giftige stoffen. 
Dit is een verbijzondering van het ramptype
“gevaarlijke stoffen”. Ook hier kan onderscheid
worden gemaakt naar de locatie van de bron:
a. op de Waddenzee, b. op de Noord-zee, 
c. op het land

Ongevallen met (gevaar voor) brand
en/of explosie.

Ordeverstoring

Ecologische ramp

Nr.

1

2

3

4

5

6

ROT

KWC (OL SAR)
CvD Brandweer (OL overig)
HS Brandweer
HS GHOR
HS Regiopolitie en/of KLPD
HS-gemeenten
Liaison KWC6

Liaison RWS
Liaison defensie7

Adviesfunctie voor eigenaar van
het object

Rijkswaterstaat (OL)
HS Brandweer
HS GHOR
HS Regiopolitie en/of KLPD
HS-gemeenten
Liaison LNV
Liaison defensie7

Adviesfunctie voor eigenaar van
het object8

R CvD Brandweer (OL)
HS Brandweer
HS GHOR
HS Regiopolitie en/of KLPD
HS-gemeenten
Liaison RWS
Liaison defensie7

BOT-mi
Adviesfunctie voor eigenaar van
het object

Alg. commandant Politie (OL)
HS Brandweer
HS GHOR
HS Regiopolitie en/of KLPD
HS-gemeenten
Liaisons KWC6, RWS en defensie7

Adviesfunctie voor eigenaar van
het object

LNV (OL)
HS Brandweer
HS GHOR
HS Regiopolitie en/of KLPD
HS-gemeenten
Liaison RWS
Liaison KWC6

R CvD Brandweer (OL)
HS Brandweer
HS GHOR
HS Regiopolitie en/of KLPD
HS-gemeenten
Liaison RWS
Liaison defensie7

Adviesfunctie voor eigenaar van
het object

BTW

CdK (voorzitter)
Liaison ROT
Liaison gemeente(n)
Rijkshavenmeester
Hoofdofficier van justitie

CdK (voorzitter)
Liaison ROT
HID RWS (beheerder water-
staatswerk)
Liaison gemeente(n)
Liaison LNV
Hoofdofficier van justitie
Dijkgraaf

CdK (voorzitter)
Liaison ROT
HID RWS
(Rijkshavenmeester)
Liaison gemeente(n)
Hoofdofficier van justitie

CdK (voorzitter)
Liaison ROT
HID RWS
(Rijkshavenmeester)
Liaison gemeente(n)
Hoofdofficier van justitie

CdK (voorzitter)
Liaison ROT
HID RWS
(Rijkshavenmeester)
Liaison gemeente(n)
Hoofdofficier van justitie

CdK (voorzitter)
Liaison ROT
Directeur LNV
HID RWS (beheerder water-
staatswerk)
Liaison gemeente(n)
Hoofdofficier van justitie



Indien de calamiteit effecten heeft op de gehele Waddenzee, bijvoorbeeld
bij een grootschalige olieramp, zal er met meerdere operationele 
leiders (één per aangewezen gebied) worden gewerkt, waarbij de 
operationele afstemming en coördinatie in het ROT plaatsvinden.

De operationele diensten maken afspraken over de afstemming in het
veld. Daarbij gaat het vooral over de coördinatie tussen de verschillende
CoPI’s en de verbindingen die gebruikt zullen worden. 
Het KWC kan een faciliterende rol spelen bij het aansturen van en
communiceren met varende eenheden op de Waddenzee anders dan
SAR-operaties. De verantwoordelijkheid ligt in die gevallen echter 
niet bij het KWC, maar bij de operationele leiding voor dat specifieke
ramptype. 

Actiecentra
De betrokken uitvoeringsorganisaties hebben vaak een of meer 
actiecentra, waarin de eigen processen worden aangestuurd en
gevolgd. De liaison in het BTW en/of het ROT onderhoudt contact 
met het eigen actiecentrum. In het geval er meerdere centra zijn,
zoals bij de gemeenten, is er meestal ook een beleidsteam dat voor
de interne afstemming en beleidsuitvoering zorg draagt (zie figuur 4).

4.5 Voorlichting en externe communicatie
Zodra er is opgeschaald tot bestuurlijke coördinatie, wordt de voorlich-
ting over een ramp of zwaar ongeval op de Waddenzee gecoördineerd
door de instantie die de bestrijding daarvan bestuurlijk coördineert,
dus in aanvang door het (inter)regionaal beleidsteam in de provincie
Fryslân. Het actiecentrum Voorlichting van de provincie Fryslân zal
vanaf dat moment de voorlichting coördineren. De alarmering van dit
actiecentrum gebeurt door het bestuurspiket van de provincie Fryslân.

De informatie-inwinning en -verwerking is de verantwoordelijkheid van
de eerstverantwoordelijke dienst. Het beleidsteam heeft als taak de
informatieverzameling en -voorziening te coördineren. Het hoofd
Voorlichtingscentrum adviseert het beleidsteam. Hij/zij zorgt zo snel
mogelijk voor een op de situatie toegesneden communicatiestrategie. 
Het hoofd Voorlichtingscentrum zorgt bovendien voor een continue
informatievoorziening aan de coördinerend bestuurder en de leden 
van het beleidsteam, over alle uitgaande berichten en over de reacties/
behoeften van de media en de bevolking. De opdrachten van het
beleidsteam worden vertaald naar het actiecentrum Voorlichting.

De centrale voorlichting gaat over naar een andere provincie, naar een
gemeente of naar RWS wanneer de coördinatie aan hen is overgedragen.
De andere vormen van voorlichting vinden plaats in overleg met en
gecoördineerd door het beleidsteam. 

Publieksinformatie
Mocht de omvang van het incident daar aanleiding toe geven, dan is het
mogelijk om ten behoeve van de publieksinformatie extra capaciteit
via het expertisecentrum risicocommunicatie van BZK in te schakelen.
Gemeentelijke informatiepunten kunnen telefonisch en mondeling
algemene publieksinformatie verstrekken, echter wel in overleg met
het actiecentrum Voorlichting. 

Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee

26



Verwanteninformatie
Verwanten van slachtoffers moeten met de grootst mogelijke zorgvuldig-
heid tegemoet worden getreden. Het verstrekken van informatie is een
verantwoordelijkheid van het Centraal Registratie en Inlichtingen
Bureau (CRIB) van de getroffen gemeente(n). Met het CRIB moeten
daarom duidelijke afspraken worden gemaakt over de coördinatie van
de informatieverstrekking. Over het algemeen worden de familieleden
van slachtoffers door de politie op de hoogte gebracht. Pas daarna
kunnen de namen van slachtoffers worden vrijgegeven. 

Wanneer er bij een ramp of zwaar ongeval sprake is van veel slachtof-
fers kan ten behoeve van de registratie en verwanteninformatie een
beroep worden gedaan op het Nederlandse Rode Kruis voor assistentie
bij het Intergemeentelijk Meldpunt CRIB (IMC). De Meldkamer activeert
het IMC, dat het CRIB-proces in de getroffen regio in gang zet door
alarmering van het hoofd CRIB, die op zijn beurt de piketfunctionaris van
het Nederlandse Rode Kruis inschakelt. Het hoofd CRIB houdt doorlopend
contact met de autoriteiten die belast zijn met de eerste opvang.
Het Nederlandse Rode Kruis biedt faciliteiten voor het CRIB-proces,
namelijk een call center om aan de vraag naar verwanteninformatie te
voldoen, inzet van vrijwilligers voor registratie van slachtoffers in de
getroffen gemeente(n), en een gratis 0800-telefoonnummer. Het CRIB
verstrekt zonodig via het call center de informatie aan verwanten, na
fiattering door het bevoegd gezag. Tenslotte legt het CRIB, mede op basis
van telefonische informatie van verwanten, een register van vermisten aan.

Pers en media
Het perscentrum voor de Waddenzee wordt op aanwijzen van het
beleidsteam door de persvoorlichter ingericht en zal zich in de meeste
gevallen vlak bij het RBT/BTW bevinden. 
De provincie die belast is met de coördinatie is verantwoordelijk voor
de woordvoering namens het beleidsteam en doet ook als enige de
woordvoering. De woordvoering gaat in nauw overleg met de overige
betrokkenen. Die zorgen er op hun beurt voor dat relevante informatie
via de liaisons bij het beleidsteam terecht komt.

Persvoorlichting is een onderdeel binnen de communicatie waarbij via
de massamedia een grote doelgroep wordt aangesproken. Deze vorm
van communicatie kent echter wel een hoog afbreukrisico. Verkeerde
en onjuiste berichtgeving kan leiden tot geruchtvorming, tot
aantasting van het veiligheidsgevoel van burgers en op langere termijn
- bij negatieve berichtgeving - tot imagoschade.

Op het rampterrein geldt als stelregel dat de pers geen toegang heeft
tot het terrein, anders dan onder begeleiding. Als de pers toch het
rampterrein betreedt moet zij duidelijk en op afstand herkenbaar zijn
aan de perskaart. De pers moet vooraf geïnstrueerd zijn door de voor-
lichter rampterrein. Indien nodig kan de coördinerend bestuurder een
vliegverbod boven het rampterrein vragen voor toestellen in dienst van 
de media.
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5 Beheer en implementatie

Het beheer van het CRW wordt bestuurlijk ingebed in het RCW.
Daarnaast wordt een beheercommissie ingesteld, onder voorzitter-
schap van één van de Waddenburgemeesters, voor de operationele
uitwerking. In deze beheercommissie zitten vertegenwoordigers van
rijks-, provinciale, regionale en gemeentelijke organisaties (zie bijlage
Beheercommissie). De vertegenwoordigers hebben het mandaat van
de betrokken organisaties om namens hen het CRW te beheren. 
Het secretariaat van de beheercommissie wordt ondergebracht bij de
provincie Fryslân. In het bij dit Coördinatieplan Rampenbestrijding
Waddenzee behorende convenant zijn de afspraken met betrekking tot
de financiering van de beheerstaken vastgelegd. De beheercommissie
draagt zorg voor het actueel houden van het CRW. Het secretariaat
vervult hierin een trekkersrol.

Een bestuurlijke afweging in welke mate de benodigde en beschikbare
middelen op elkaar worden afgestemd vormt geen onderdeel van het
CRW. Elke organisatie blijft zelf verantwoordelijk voor de eigen middelen.
Inzicht hierin is echter wel van belang. De beheercommissie CRW 
initieert daarom het opstellen van een overzicht van de beschikbare
operationele middelen en de benodigde middelen in relatie tot de 
relevante ramptypen.

Met de ondertekening van het bestuurlijk convenant wordt vastgesteld
dat het CRW per 1 januari 2005 in werking treedt. De beheercommissie
bewaakt dat het CRW periodiek geactualiseerd wordt (minimaal eens
per 4 jaar). De afzonderlijke bijlagen dienen regelmatig te worden 
geactualiseerd en vastgesteld. Met de ondertekening van het bestuurlijk
convenant verplichten alle betrokken organisaties (partijen) zich om
hieraan mee te werken.

Verplichtingen participerende organisaties
Elke organisatie is verantwoordelijk voor:
- het afstemmen van de eigen plannen op dit Coördinatieplan;
- het periodiek aanleveren van een overzicht van middelen en mensen 

wanneer daar om gevraagd wordt door de beheercommissie;
- het meedoen aan multidisciplinaire oefeningen en trainingen 

conform het nog op te stellen Oefenplan Waddenzee;
- het uitvoeren van jaarlijkse trainingen en monodisciplinaire 

oefeningen zoals ingebracht in het Oefenplan Waddenzee;
- het afvaardigen van een vertegenwoordiger in de beheercommissie 

CRW;
- het uitvoeren van en/of medewerking verlenen aan jaarlijkse audits 

gericht op de implementatie van de crisisorganisatie en geïnitieerd 
door de beheercommissie van het CRW.
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Taken beheercommissie CRW:
De beheercommissie CRW komt minimaal eens per jaar bijeen 
waarbij de volgende zaken worden vastgesteld:
- evaluatie van opleidingen, oefeningen en eventuele incidenten in 

het voorgaande jaar;
- eventuele knelpunten en mogelijke oplossingen;
- de wijzigingen in de bijlagen van het CRW;
- het opleidings- en oefenplan Waddenzee;
- de eventuele noodzaak tot (voortijdige) actualisatie van het CRW;
- jaarlijkse rapportage aan het RCW over de uitvoering van het 

Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee.

Taken secretariaat CRW:
Het secretariaat, ondergebracht bij de provincie Fryslân, voert jaarlijks
minimaal de volgende taken uit:
- betrokken diensten verzoeken om geactualiseerde bijlagen aan te leveren;
- betrokken diensten verzoeken om opleidings- en oefenplannen aan 

te leveren;
- verwerken van de aangeleverde gegevens;
- toezien op de uitvoering van het opleidings- en oefenplan Waddenzee;
- organiseren van multidisciplinaire opleidingen en oefeningen;
- organiseren van een bijeenkomst van de beheercommissie;
- verwerken van de afspraken gemaakt in de beheercommissie;
- voorbereiden van de jaarrapportages aan het RCW;
- verzenden van geactualiseerde delen van het CRW aan 

de betrokken diensten.

Capaciteitsbeslag en kosten
Met het uitvoeren en onderhouden van het Coördinatieplan Rampen-
bestrijding Waddenzee zijn tijd (capaciteit) en geld gemoeid. Op basis
van de ervaringen met de Samenwerkingsregeling Ongevallenbestrijding
IJsselmeergebied wordt voor het secretariaat van het Coördinatieplan
Rampenbestrijding Waddenzee  een inzet van 0,8 fte geraamd. De inzet
van de partijen in de beheercommissie CRW en bij opleidingen en 
oefeningen wordt niet begroot of verrekend. 
Naast inzet in uren worden er voor het beheer van het CRW ook kosten
gemaakt. De jaarlijkse kosten zijn in onderstaand overzicht aangegeven.

De kosten worden verdeeld conform de afspraken in het convenant.
Partijen verplichten zich jaarlijks het afgesproken budget te reserveren
voor het beheer van het Coördinatieplan Rampenbestrijding
Waddenzee. De provincie Fryslân zal tevens het financiële secretariaat
voeren. De kosten worden door de provincie Fryslân voorgeschoten en
aan het eind van het jaar afgerekend met de overige partijen. De
kosten mogen het hierboven geraamde maximum niet overschrijden.
Indien door onvoorziene omstandigheden meer geld nodig is om het
beheer uit te voeren, wordt dit vroegtijdig aan de beheercommissie
CRW en het RCW voorgelegd.
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loonkosten secretariaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : € 55.000
secretariaatskosten incl. druk- en verzendkosten van de wijzigingen . . . . . . . . . : € 20.000
vergaderkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : € 10.000
PR-activiteiten (workshops, netwerkdagen, informatieverstrekking). . . . . . . . . . . : € 10.000
multidisciplinaire opleidingen en oefeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : € 35.000
onderzoeken, studies, diversen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : € 20.000

Totaal . . : € 150.000



Implementatie
Het CRW wordt per 15 maart 2005 operationeel. Voor de implementatie
geldt de volgende fasering:
1. vaststelling bestuurlijk convenant + CRW (exclusief bijlagen) 

in concept: juni 2004;
2. definitieve bestuurlijke vaststelling inclusief operationele bijlagen: 

oktober 2004;
3. aanpassen relevante plannen: gereed per 1 januari 2006;
4. opleiden en oefenen: jaarlijks conform Opleidings- en oefenplan 

Waddenzee;
5. uitwerken van de organisatie van de communicatie en het informatie-

management.
Op de punten 3, 4 en 5 wordt hieronder verder ingegaan.

Aanpassen aan het CRW gerelateerde plannen
In de bijlage Ramptypen is een overzicht van de relevante plannen
gegeven (per ramptype). Voor deze plannen geldt dat de vermelde
afspraken en procedures overeen moeten komen met de afspraken en
procedures die in dit CRW zijn vastgelegd. Kort samengevat zullen in de
bestaande plannen de volgende zaken moeten worden gecontroleerd
en eventueel aangepast:
- de coördinerend bestuurder, verwijzen naar afspraken in CRW;
- alarmering, vermelden van afspraken in CRW en rol MKF;
- GRIP, vermelden van GRIP-schalen en bijbehorende afspraken.
De relevante plannen en procedures worden geactualiseerd door 
de direct verantwoordelijke organisatie. Het secretariaat van het 
CRW ziet toe op deze actualisatie en ontvangt en archiveert de 
geactualiseerde versie.

Opleiding en oefening
Van belang is dat alle betrokken organisaties en personen doordrongen
zijn van de gewijzigde afspraken en procedures. Dit betreft dus:
- afspraken t.a.v. de coördinerend bestuurder, verwijzen naar 

afspraken in CRW;
- alarmering en de rol van de MKF;
- GRIP;
- taak gemeentelijke liaisons in het BTW en ROT;
- voorlichting.
In eerste instantie zullen de betrokkenen middels trainingen en opleidingen
hiervan op de hoogte worden gesteld. Ook dit valt onder de verantwoor-
delijkheid van de diverse betrokken organisaties. Het secretariaat van
het CRW ziet er op toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.
Pas nadat betrokkenen voldoende kennis ten aanzien van de gewijzigde
afspraken hebben zal dit worden getest in oefeningen. Hierbij dient
onderscheid te worden gemaakt in “papieren” oefeningen, communicatie-
oefeningen, operationele oefeningen en bestuurlijke oefeningen. 
De resultaten van de opleidingen en oefeningen worden teruggekoppeld
naar het secretariaat van het CRW.

Communicatie en informatiemanagement
Om volgens dit plan te kunnen werken moet het Coördinatieplan
Rampenbestrijding Waddenzee in elk van de organisaties worden
gepresenteerd. Er moeten daarnaast netwerken worden gesmeed om
elkaar te blijven informeren over werkwijze, afhankelijkheden en 
ervaringen. Netwerken van deskundigen die elkaar in geval van een
ramp, zwaar ongeval of waterstaatkundige calamiteit kunnen vinden,
begrijpen en ondersteunen. Het secretariaat van het CRW organiseert
tweemaal per jaar een netwerkbijeenkomst. Het secretariaat kan
tevens behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van informatiemateriaal 
dat breed in de betrokken organisaties kan worden uitgezet.

Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee
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Risicobeeld en uitwerking
ramptypen

De rampen en zware ongevallen waarop de hulpdiensten zich op de
Waddenzee voorbereiden, verschillen in aard en omvang: van olie tot
dierziekten, van haveninstallaties tot veerboten en van wadlooptochten
tot vliegtuigongevallen. Deze bijlage is bedoeld om een helder beeld te
geven van de risico’s, de effecten en de bestrijding. Terrorisme is niet
in het plan opgenomen. De gevolgen van een terroristische aanslag
kunnen wel worden ingedeeld in een van de uitgewerkte ramptypen.
Voor de bestrijding van de gevolgen van een terroristische aanslag kan
derhalve wel gebruik worden gemaakt van de afspraken die in dit CRW
zijn vastgelegd.

Ramptypen
De verdeling van verantwoordelijkheden bij de afhandeling van rampen
en zware ongevallen in het Waddengebied is afhankelijk van de 
beleidsterreinen waarop de (schadelijke gevolgen van) incidenten/ 
ongevallen/rampen zich voordoen. De toewijzing van de verantwoorde-
lijkheden en taken kan daarom gekoppeld worden aan ramptypen. Het
uitgangspunt is dat de organisatie bij wie de taak of taken met de
hoogste prioriteit ligt, ook is aangewezen als hoofdverantwoordelijke
voor de onderlinge afstemming en coördinatie. Het Coördinatieplan
Rampenbestrijding Waddenzee moet waarborgen dat er voldoende
(bestuurlijke en operationele) coördinatie en afstemming plaatsvindt.

In Tabel 1 is een overzicht gegeven van de 18 mogelijke ramptypen,
zoals ze worden gehanteerd in het Handboek Voorbereiding
Rampenbestrijding. Deze indeling komt overeen met de indeling die
ook in de Leidraad Maatramp en de Leidraad Operationele Prestaties
is gegeven. In de tabel is aangegeven welke ramptypen relevant zijn
voor de Waddenzee, welke bestrijdingsplannen er zijn en op welk 
proces of processen het zwaartepunt in de bestrijding ligt.
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Ramptype Vraagt bijzondere Rampbestrijdingsplan Proces met zwaartepunt
afstemming/

coördinatie indien
in het Waddengebied

Rampen met betrekking tot verkeer en vervoer

1. Luchtvaartongeval ja nee Redding/SAR
2. Ongeval op het water ja in voorbereiding Redding/SAR

3. Verkeersongeval op het land n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Rampen met gevaarlijke stoffen

4. Ongeval met brandbare /
explosieve stof ja voor specifieke objecten Afhankelijk van bedreiging

5. Ongeval met giftige stof ja voor specifieke objecten Afhankelijk van bedreiging
6. Kernongeval Ramp zal landelijk

worden gecoördineerd n.v.t. n.v.t.

Rampen met betrekking tot de volksgezondheid

7. Bedreiging Volksgezondheid n.v.t. n.v.t. n.v.t.
8. Ziektegolf n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Rampen met betrekking tot infrastructuur

9. Ongevallen in tunnels n.v.t. n.v.t. n.v.t.
10. Brand in grote gebouwen n.v.t. n.v.t. n.v.t.
11. Instorting van gebouwen n.v.t. n.v.t. n.v.t.
12. Uitval nutsvoorzieningen n.v.t. coördinatie via n.v.t. n.v.t.

“land”structuren

Rampen met betrekking tot de bevolking

13. Paniek in menigten Eventueel aan boord of ja/nee Eventueel redding/SAR,
bij wadlooptochten handhaven openbare orde

14. Grootschalige orde- Eventueel aan boord ja/nee Eventueel redding/SAR,
verstoringen handhaven openbare orde

Natuurrampen

15. Overstromingen Nee nee Bescherming bevolking
16. Natuurbranden n.v.t. n.v.t. n.v.t.
17. Extreme weersomstandig-

heden Ja nee Redding/SAR en zoekacties
18. Rampen op afstand n.v.t. n.v.t.

Uit dit overzicht blijkt dat een groot deel van de landelijk geformuleerde
ramptypen minder relevant zijn in het kader van dit coördinatieplan
(grijs gekleurd). Deze ramptypen vinden hun oorzaak op het land. Voor
een aantal van deze ramptypen (bijv. brand in groot gebouw) geldt, dat
deze niet kunnen optreden in het Waddengebied. Andere ramptypen 
die de oorzaak op het land hebben (bijv. kernongeval en uitval 
nutsvoorzieningen) kunnen qua gevolgen ook uitstraling op het
Waddengebied hebben. De bestrijding en afhandeling van de ramp
wordt op het land al ingezet. De eventuele bestrijding op het
Waddengebied is voor deze ramptypen volgend op de land-structuur.

Bij een overstroming is in feite sprake van een bedreiging van de 
mensen aan land, voortkomend uit de zee. Dit betekent dat op het
land allerlei acties worden ondernomen, zoals het verzwaren van de 
dijken, evacueren van bevolking, opvang van ontheemden etc. Het ligt
daarom voor de hand dat in dit geval de gebruikelijke structuur op het
land wordt gehanteerd. Ook dan zal wellicht sprake zijn van meerdere
gemeenten en evt. zelfs meerdere provincies en zal de CdK al snel in
beeld komen. Dit gebeurt dan niet vanuit de structuren van het CRW,
maar via de opschalingsschema’s die op het land gelden. 

1 Indeling van ramptypen conform het Handboek voorbereiding Rampenbestrijding van het Ministerie van BZK.

Tabel 1: Overzicht mogelijke ramptypen 1
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Uit het overzicht in tabel 1 volgt verder dat voor een aantal ramptypen
het zwaartepunt ligt bij redden/SAR en dat voor een aantal andere
ramptypen het zwaartepunt afhankelijk is van de bedreiging. Dit pleit
voor een andere indeling van de ramptypen, die voor het
Waddengebied relevant zijn. Ramptypen met het zelfde proces als
zwaartepunt worden geclusterd. Ramptypen, waarbij afhankelijk van de
bedreiging andere processen als zwaartepunt gelden worden uit elkaar
getrokken. Dit leidt tot de volgende indeling:

In de volgende paragrafen worden deze ramptypen verder uitgewerkt,
waarbij de volgende elementen worden behandeld:
- korte omschrijving van het ramptype
- aanduiding van de belangrijkste processen en de verantwoordelijke 

instanties en de benodigde middelen
- alarmerings- en opschalingsprocedure
- relevante plannen en regelingen.

Hierbij zal de focus liggen op de processen die op of bij het water
plaatsvinden. Processen waarvoor geldt dat deze op een zelfde wijze
plaatsvinden als bij ramptypen die op het land hebben plaats gevonden
(zoals opvang en verzorging, registratie en informatie slachtoffers en
uitvaartverzorging) worden hier niet verder toegelicht. Het betreft veelal
de gemeentelijke processen. Hiervoor kunnen de betrokken gemeenten
de draaiboeken hanteren die in het kader van het gemeentelijk 
rampenplan zijn opgesteld. 
Bij het toepassen van het CRW dient in gedachten te worden gehouden
dat ook combinaties van de verschillende ramptypen mogelijk zijn.
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Nr. Ramptype Primaire proces Verantwoordelijke instantie
(in het Waddengebied)

1 Rampen met betrekking tot 
redden van aanwezigen in
het gebied. SAR/redden Kustwachtcentrum
Hieronder vallen luchtvaartongevallen,
ongevallen met veerboten of andere
schepen (aanvaring, kapseizen, brand
aan boord), schepen in nood, wadlopers
(t.g.v. van extreem weer)

2 Rampen met verontreiniging van Effectbestrijding,
het oppervlaktewater en oevers. opruimen Rijkswaterstaat
Dit is een verbijzondering van het ramp- verontreiniging
type “gevaarlijke stoffen”. Onderscheid
kan nog worden gemaakt naar de locatie
van de bron: a. Op de Waddenzee,
b. Op de Noordzee, c. Op het land 

3 Ongevallen met giftige stoffen. Meten/verkennen
Dit is een verbijzondering van het ramp- Bescherming Brandweer
type “gevaarlijke stoffen”. Ook hier kan bevolking
onderscheid kan nog worden gemaakt
naar de locatie van de bron: a. Op de
Waddenzee, b. Op de Noordzee, 
c. Op het land

4 Ongevallen met brand en/ Effectbestrijding
of explosiegevaar. Redden Brandweer

5 Ordeverstoring Handhaven Politie
openbare orde

6. Ecologische ramp Bescherming natuur, LNV
milieu, dieren

Tabel 2: Ramptypen relevant voor het Waddengebied



Onder dit type ramp vallen ongevallen met betrekking tot veerboten,
beroepsvaart, pleziervaart, wadloopgroepen etc. Belangrijke overeen-
komst bij deze ongevallen is dat het grootste gevaar betrekking heeft
op mogelijke verdrinking van de aanwezigen in het gebied. Mogelijke
oorzaken zijn:
- aanvaringen 
- schip in nood
- brand aan boord
- plotseling opkomend slecht weer (recreatievaart en wadlopers 

in gevaar)
- onderkoeling
- neergestort vliegtuig.

Processen
Het primaire proces in deze is het redden van de aanwezigen, gevolgd
door adequate opvang en verzorging. De SAR-actie wordt gecoördineerd
door het Kustwachtcentrum. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 
reddingsboten van de KNRM, vliegend materieel en eventueel aanwezige
schepen in de omgeving. Bij een ongeval op een veerboot of andere
beroepsvaart zal tevens (als eerste opvang) gebruik worden gemaakt
van de reddingsmiddelen die bij het schip horen. Voor de eerste 
verzorging van gewonden zal een beroep worden gedaan op 
ambulancepersoneel. Hierbij zal in principe, bij grootschalige 
incidenten, de verzorging pas aanvangen als de gewonden door de
reddingsboten aan wal zijn gebracht. Hierbij is het van belang dat in
een heel vroeg stadium bekend is op welke locaties de geredde 
passagiers zullen worden aangeland. Hiervoor zijn een aantal prioritaire
opvanglocaties aangewezen. Keuze van de aanlandingsplaatsen is 
afhankelijk van de positie van het ongeval. Een knelpunt is dat met
name bij veerboten niet precies bekend is hoeveel passagiers er aan
boord zijn. Dit zal de opvang onoverzichtelijk maken. Gestimuleerd
dient te worden dat veerboten overgaan op passagiersregistratie 
(op de heen- en terugweg) of tellingen houden.

Afhankelijk van de positionering van het schip in nood of gecrashte
vliegtuig zal het noodzakelijk zijn voor de nautisch beheerder om het
overige scheepvaartverkeer in goede banen te leiden. In geval van een
brand aan boord zal eventueel ook inzet van de brandweer voor het
blussen van de brand van belang zijn. De hiervoor beschikbare 
middelen zijn beperkt. De duikers van de brandweer zijn niet getraind
om op zee op te treden en dus hiervoor niet beschikbaar. Daarom zal
een beroep moeten worden gedaan op particuliere duikbedrijven of
andere duikteams. Bij lekkage van brandstof of lading naar het 
oppervlaktewater of verlies van lading zal ook de inzet van de water-
en bodembeheerder (Rijkswaterstaat) gevraagd moeten worden

In de volgende tabel zijn de belangrijkste processen samengevat 
weergegeven.
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1. Rampen met betrekking tot redden
van aanwezigen in het gebied



Potentiële omvang
Het aantal betrokken (en te redden) personen is gelijk aan het aantal
opvarenden. Dit varieert van enkele opvarenden (pleziervaart,
beroepsvaart), enkele tientallen opvarenden bij de chartervaart, 
50-160 personen in vliegtuigen en helikopters tot 1000-1800 
personen op veerboten. De verschillende routes en overzichtsgegevens
zijn opgenomen in de risicokaart Waddenzee.

Alarmering en opschaling
De eerste melding (van een schip of rechtstreeks van een burger) kan
op veel plaatsen (meldposten) terecht komen. In veel gevallen zal
vanaf de schepen alarmering plaatsvinden naar het
Kustwachtcentrum. Het gebruik van kanaal 16 (alarmeringskanaal
voor de Kustwacht) dient bij SAR-ongevallen gestimuleerd te worden.
Burgers zullen via 112 terecht komen bij de regionale meldkamer van
brandweer, ambulance en politie; indien er met een GSM wordt gebeld
gaat het contact via de centrale in Driebergen naar de regionale meld-
kamer. Van belang is dat alle betrokken meldposten onmiddellijk:
- het Kustwachtcentrum alarmeren (indien SAR in gang moet worden gezet)
- de “eigen” operationele dienst activeren (voor zover van toepassing)
- vanaf GRIP-2 de MKF alarmeren en informeren over de gedane acties.
De MKF informeert de piketambtenaar van de provincie Fryslân en
alarmeert het ROT. Het alarmeringsschema is gegeven in bijlage
Meldingen.

Bij een dergelijk ramptype zal altijd sprake zijn van betrokkenheid van
meerdere processen en diensten (minimaal SAR en GHOR).
Gecoördineerd optreden zal dus in alle gevallen van belang zijn. De
operationele leiding bij dit ramptype ligt ten aanzien van de SAR-taken
bij het Kustwachtcentrum (KWC). Voor de overige taken heeft de
brandweer de operationele leiding. Om dit goed af te stemmen is er
voorzien in een intensieve samenwerking tussen het KWC en het ROT
door het inzetten van liaisons bij beide centra. De opschaling binnen
de betrokken organisaties valt binnen de verantwoordelijkheid van de
eigen dienst. De operationeel leider van de brandweer coördineert de
operationele afstemming.
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Proces Verantwoordelijke dienst Middelen

SAR Kustwachtcentrum reddingsboten van KNRM,
helikopters, vliegtuig evt
aanwezige schepen

Verzorging gewonden GHOR ambulances
ziekenhuizen
opvangplaatsen bij
aanlandingspunten

Nautische zorg Rijkswaterstaat/KLPD Verkeersposten/schepen
sleepboten

Waterstaatszorg Rijkswaterstaat Oliebestrijdingsschepen
Bestrijding verontreinging, Bergingsvaartuigen
berging lading Vliegtuig of helikopter

Effectbestrijding Brandweer handblusmiddelen mee te
(Blussen brand) nemen aan boord van

reddingsboten

Redden/duikers Brandweer Duikbedrijven; DTE

Tabel 3: Processen, verantwoordelijken en middelen bij ramptype Redden van aanwezigen



Alleen indien de veerboot nog in de haven ligt, geldt dat de bestuurlijke
verantwoordelijkheid direct bij de lokale burgemeester wordt gelegd.
In andere gevallen is de procedure volgens dit CRW van kracht en zal
in eerste instantie de CdK van Fryslân worden geïnformeerd. Deze kan
vervolgens besluiten zelf de coördinatie op zich te nemen of deze over
te dragen aan één van de betrokken burgemeesters of de CdK van de
betrokken provincie. 

Relevante plannen en regelingen
- Opplan SAR
- Rampbestrijdingsplan TESO (in voorbereiding)
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2. Rampen met verontreiniging van het
oppervlaktewater en oevers

Bij de uitwerking van rampen met verontreiniging van oppervlakte-
water kan enerzijds onderscheid worden gemaakt naar het type 
verontreiniging en anderzijds naar de bron en de locatie van de bron.
Voor dit ramptype is onderscheid gemaakt in:
a. bron in de Waddenzee
b. bron op de Noordzee
c. bron op het land
Als eerste volgt hieronder de uitwerking van rampen die voortkomen
uit een bron op de Waddenzee. Vervolgens zal voor rampen uit een
bron op de Noordzee of een bron op land worden aangegeven, wat de 
verschillen zijn met rampen uit een bron op de Waddenzee. Indien 
er stoffen vrijkomen die, naast verontreiniging van het water, ook door
verdamping tot verspreiding van giftige gassen kunnen leiden, is ook
sprake van het ramptype “ongeval met giftige stoffen”. Dit ramptype
zal dan, vanwege het waarborgen van de veiligheid van de hulpverleners,
in eerste instantie als belangrijkste worden beschouwd (zie verder
paragraaf 3).

a. Een ramp op de Waddenzee met verontreiniging van 
het oppervlaktewater

Ten gevolge van een ongeval kan een schip de lading of brandstof ver-
liezen, waarbij deze in het water terecht komt en tot verontreiniging
van het water leidt. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt naar
de volgende soorten ladingen:
1. Drijvende vloeibare stoffen zoals olie en olieachtige substanties. 

Deze stoffen kunnen eventueel met schermen, veegarmen en 
skimmers (opruim zuigsystemen) worden bestreden. 
Daarnaast moeten ze eventueel worden geruimd wanneer ze zijn 
aangespoeld op platen, dijken of het strand;

2. Drijvende vaste stoffen en materialen. Deze materialen kunnen 
met netten of kranen worden opgevist en geborgen en moeten 
eventueel worden geruimd wanneer ze zijn aangespoeld;

3. Zinkende stoffen en materialen. Deze kunnen eventueel worden 
opgebaggerd, gedregd en geborgen;

4. In water oplossende of dispergerende stoffen;
5. Verdampende en vluchtige stoffen.
De uit te voeren acties en hierbij benodigde middelen zijn dus 
afhankelijk van het type stof geloosd in het water. In alle gevallen zal
Rijkswaterstaat de eerst verantwoordelijke zijn voor het proces van
opruimen, tenzij er door verspreiding van giftige gassen een bedreiging
is voor de gezondheid van de bevolking (en de hulpverleners). In dat
geval neemt de Brandweer de leiding en is in feite sprake van het
ramptype Ongevallen met giftige stoffen. Men moet er op bedacht 
zijn dat stoffen meerdere van de voornoemde eigenschappen kunnen
hebben.

Voor de bovengenoemde categorieën 4 en 5 geldt dat er geen technische
mogelijkheden zijn voor opruimen van deze stoffen. In dat geval rest
niets anders dan het beperken van de schade door het gedrag en de
effecten te modelleren en op basis van de uitkomsten waarschuwingen
te geven en/of maatregelen te nemen voor de aanwezige mensen en
ecosystemen, bijvoorbeeld voor de visserij en voor opvang van getroffen
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dieren. Indien niet alle verontreiniging tijdig wordt opgeruimd, zullen 
aangespoelde stoffen moeten worden opgeruimd. Bij dit proces zal
Rijkswaterstaat de leiding en uitvoering op zich nemen, maar kan daarbij
een beroep doen op de brandweer en andere instanties en vrijwilligers
voor de uitvoering. Indien regeling van het scheepvaartverkeer noodzake-
lijk is, zal dit worden uitgevoerd door de KLPD rond het rampterrein en
door de nautisch beheerder voor de vaarwegen, sluizen en havens. In
onderstaande tabel zijn de meest belangrijke processen weergegeven.

Potentiële omvang
De inhoud van binnenvaarttankers die de Waddenzee bevaren is circa
1500 ton. Grotere maten komen voor op schepen die Den Helder 
aandoen en die de Eems bevaren (ca. 30.000 ton). Een representatieve
hoeveelheid die vrij kan komen op de Waddenzee uit een binnenvaart-
tanker is 400 m3. De verschillende routes en overzichtsgegevens zijn
opgenomen in de risicokaart Waddenzee. Uit elk vaartuig kan bij 
schade ook brandstof vrijkomen. De hoeveelheden, veelal dieselolie,
variëren met het type vaartuig van 1 ton tot 100 ton.

Alarmering en opschaling
De melding zal in de meeste gevallen geschieden door een van de
betrokken schepen. Dit komt binnen op de Centrale Meldpost
Waddenzee (CMW Brandaris), bij een van de verkeerscentrales of het
Kustwachtcentrum. Deze alarmeren de relevante eenheden van
Rijkswaterstaat. Aanvullend informeren ze ook de MKF. Deze informeert
de piketambtenaar van de provincie Fryslân en het ROT. 
Het alarmeringsschema is gegeven in bijlage Meldingen.
In eerste instantie geldt dat in de operationele processen het accent
bij Rijkswaterstaat ligt. Bestuurlijk zal bij een grote verontreiniging al
wel het Beleidsteam Waddenzee worden ingesteld, terwijl het aantal
betrokken operationele diensten nog maar beperkt is. Bij verdere 
uitbreiding en het gevaar voor verontreiniging van de kust zullen ook
andere diensten worden ingeschakeld.

Relevante plannen en regelingen
- Calamiteitenbestrijdingsplan verontreiniging waterkwaliteit Noord-

Hollands deel Waddenzee 
- Calamiteitenbestrijdingsplan verontreiniging platen en oevers 

Noord-Hollands deel Waddenzee
- Calamiteitenbestrijdingsplan verontreiniging Calaminoord Fries en 

Gronings deel Waddenzee
- Coördinatieregeling Bestrijding Kustverontreiniging Noordzeekust (CBK)
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Tabel 4: Processen, verantwoordelijken en middelen bij ramptype Verontreiniging 
van oppervlaktewater en oevers

Proces Verantwoordelijke dienst Middelen

Effectbestrijding: opruimen Rijkswaterstaat schepen met schermen,
verontreiniging op zee veegarmen en skimmers,

netten, kranen,
baggerschepen

Nautische zorg, regelen Rijkswaterstaat/ Schepen, 
scheepvaart verkeer KLPD verkeersposten

Zorg voor ecosysteem LNV Schepen

Effectbestrijding: opruimen Rijkswaterstaat Landingsvaartuigen, Shovels,
aangespoelde stoffen tractoren, dumpers, strand-

reinigers, materieelcontainers

Bescherming bevolking/ Brandweer Meetapparatuur
hulpverleners



b. Een ramp op de Noordzee met dreigende verontreiniging
van de Waddenzee

Voor een ongeval dat begint op de Noordzee, geldt dat in principe
dezelfde activiteiten en processen van belang zijn. In potentie kan 
de verontreiniging die van de Noordzee de Waddenzee binnendrijft 
veel groter zijn dan de verontreiniging veroorzaakt door een ongeval
met schepen die de Waddenzee bevaren. In de bestrijding zal men er
ook op gericht moeten zijn om het binnendrijven van verontreinigingen
zoveel mogelijk tegen te houden.

Potentiële omvang
Vervoer op de Noordzee dat eventueel relevant kan zijn voor potentiële
verontreinigingen de Waddenzee, vindt plaats via de volgende routes: 
- de TE-route, deze route ligt op 10 tot 20 km ten noorden van de 

Waddeneilanden. Op deze route worden hoeveelheden minder dan 
10.000 ton olie vervoerd. Een olieverontreiniging zou na een tiental 
uren de kust kunnen bereiken.

- de diepwaterroute, deze ligt op ca. 70 km boven de eilanden. Hier 
varen tankers met een capaciteit van 100.000 ton.

- het zuidelijk deel van de Noordzee ten zuiden van Den Helder.
Daarnaast vindt ook op de diepe middenroute vervoer plaats, maar dit
is voor de Waddenzee minder relevant. Een representatieve omvang
van de verontreiniging die de Waddenzee zou kunnen bereiken is 
ca. 10.000 m3. Daarnaast kunnen zeer uiteenlopende soorten en 
hoeveelheden stoffen en materialen in emballage worden vervoerd.

Processen
Dezelfde processen als bij een ongeval dat zijn oorzaak op de
Waddenzee heeft, zijn hier van toepassing.

Alarmering en opschaling
De opschaling en alarmering zal bij een dergelijke ramp anders verlopen.
Er is al een rampenbestrijdingsorganisatie opgetuigd bij het ontstaan
van het ongeval op de Noordzee. Zodra de dreiging van verontreiniging
van de Waddenzee reëel is, is sprake van een grootschalige ramp
waarbij reeds een Interdepartementaal Beleidsteam Noordzeerampen
(IBTN) actief is. Binnen het Waddengebied zal direct behoefte zijn aan
grootschalige inzet en een gecoördineerd optreden. Het Beleidsteam
Waddenzee zal worden ingesteld en een of meerdere ROT’s. Voor
beide teams geldt dat deze in nauw contact staan met het IBTN en
het Operationeel team Noordzee.

Relevante plannen en regelingen
- Rampenplan voor de Noordzee
- Op-Plan Inci-Org Rijkswaterstaat directie Noordzee
- Coördinatieregeling Bestrijding Kustverontreiniging Noordzeekust 

(CBK)
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c. Een ramp op het land met dreigende verontreiniging van
de Waddenzee

De mogelijkheid bestaat dat vanuit een opslag aan land, of vanuit een
aangemeerd schip in een haven, een uitstroming plaatsvindt die zich
verplaatst naar de Waddenzee als gevolg van eb en vloed bewegingen
of de wind.

Potentiële omvang
Langs de kust, met name bij havens zijn overslagbedrijven en bunker-
stations aanwezig met grote opslagtanks en bunkervaartuigen, 
waarvoor geldt dat bij een calamiteuze uitstroming ook verontreiniging
van het oppervlaktewater kan optreden. 

Processen
Dezelfde processen als bij een ongeval dat zijn oorzaak op de
Waddenzee heeft, zijn hier van toepassing.

Alarmering en opschaling
In eerste instantie zal de alarmering en opschaling plaatsvinden 
conform de “land-procedures”. Het ongeval begint hier immers, en er
is al sprake van een incident voordat er sprake is van bedreiging van
de Waddenzee. Bij een uitstroming naar de Waddenzee is het van
belang dat deze uitstroming zo snel mogelijk wordt ingedamd door de
waterkwaliteitsbeheerder Rijkswaterstaat. Voor incidenten met opslag-
tanks op het land is de brandweer de coördinerende operationele
dienst. Zodra verontreiniging van het oppervlaktewater dreigt zal de
brandweer Rijkswaterstaat alarmeren en inschakelen bij de effect-
bestrijding. Indien de uitstroming niet kan worden ingedamd en er
sprake is van een verontreiniging die zich verspreidt in het
Waddengebied, volgt verdere opschaling volgens het CRW. Dit betekent
dat op dat moment de CdK de coördinerend bestuurder wordt.

Relevante plannen en regelingen
- Calamiteitenbestrijdingsplan verontreiniging waterkwaliteit Noord-

Hollands deel Waddenzee 
- Calamiteitenbestrijdingsplan verontreiniging platen en oevers 

Noord-Hollands deel Waddenzee
- Calamiteitenbestrijdingsplan verontreiniging Calaminoord Fries en 

Gronings deel Waddenzee
- Coördinatieregeling Bestrijding Kustverontreiniging Noordzeekust 

(CBK)

Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee
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3. Ongevallen met giftige stoffen

Bij de uitwerking van rampen met giftige stoffen wordt onderscheid
gemaakt naar de locatie van de bron. Net als bij het vorige ramptype
is onderscheid gemaakt in:
a. bron in de Waddenzee
b. bron op de Noordzee
c. bron op het land
Hierbij wordt met name gekeken naar ongevallen met giftige gassen
(of giftige vloeistoffen die uitdampen en een gaswolk vormen). Voor
giftige vaste stoffen en giftige vloeistoffen die zich verspreiden in het
water, geldt dat dit valt onder het ramptype “verontreiniging oppervlakte-
water en oevers”. 

a. Ongeval met giftige stof op de Waddenzee

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 weersomstandig-
heden). De giftige gassen kunnen ook de eilanden of het vasteland
bereiken en de bevolking daar bedreigen. Bij ongevallen met giftige
stoffen zal de brandweer een inschatting maken van de potentiële
effecten en een strategie bepalen (bijv. afzetten gebied, alarmeren
bevolking, ramen en deuren gesloten houden). De brandweer zal ook
metingen verrichten. Voorts is het van belang dat de opvarenden van
het getroffen schip worden gered. Ook daarbij zal de brandweer een
belangrijke rol spelen, omdat de ongevallocatie wellicht alleen met
gaspakken of adembescherming kan worden betreden. Voor Search 
en Rescue zal het Kustwachtcentrum worden ingeschakeld.
Rijkswaterstaat zal de gevolgen voor de water- en bodemkwaliteit
modelleren en een advies uitbrengen voor waarschuwingen en/of
maatregelen met betrekking tot het ecosysteem in overleg met het
ministerie van LNV. Een advies in verband met de gevolgen voor de
Volksgezondheid kan worden verkregen van het zgn. BOT-mi (Beleids
Ondersteunend Team Milieu Incidenten), waarin diverse specialistische
diensten van verschillende departementen participeren.

Potentiële omvang
De potentiële omvang van het schadegebied is sterk afhankelijk van
de hoeveelheid vrijkomende stof, aard van de stof en de weers-
omstandigheden. Schadeafstanden van enkele kilometers zijn hier
mogelijk. Overzichtsgegevens zijn opgenomen in de risicokaart
Waddenzee.

Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee
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Alarmering en opschaling
De melding zal in de meeste gevallen geschieden door een van de
betrokken schepen. Deze komt binnen bij de CMW, een van de ver-
keersposten of het Kustwachtcentrum. Deze alarmeren onmiddellijk
de MKF. Deze alarmeert als eerste de Brandweer, aangezien de
Brandweer de leiding op zich dient te nemen. De MKF alarmeert ook
de andere operationele diensten op het land. Het Kustwachtcentrum
zal ook de operationele diensten op het water alarmeren. 
Het alarmeringsschema is gegeven in bijlage Meldingen.

De brandweer is de coördinerende dienst, maar zal voor het optreden
op water afhankelijk zijn van vervoer door andere partijen (redding-
boten, KLPD, Rijkswaterstaat). De Brandweer bepaalt aan de hand 
van de situatie het opschalingniveau en onderhoudt ook het contact
met de piketambtenaar van de provincie.

Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee
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Proces Verantwoordelijke dienst Middelen

Effectbestrijding:
meten, verkennen Brandweer Meetploegen

Effectbestrijding: Rijkswaterstaat Oliebestrijdingsschepen
opruimen verontreiniging, Bergingsvaartuigen
berging lading, verplaatsing Sleepboten
vaartuig Vliegtuig of helikopter

SAR Kustwachtcentrum reddingsboten van KNRM,
helikopters, vliegtuig evt.
aanwezige schepen

Nautische zorg, regelen Rijkswaterstaat/KLPD Schepen, verkeersposten
scheepvaart verkeer 

Ontruimen/evacueren Brandweer + Politie (op land)

Verzorging gewonden GHOR ambulances, zieken-
huizen, opvangplaatsen
bij aanlandingspunten

Zorg voor ecosysteem LNV Schepen

Tabel 5: Processen, verantwoordelijken en middelen bij ramptype Giftige stoffen



b. Ongeval met giftige stof op de Noordzee

Vervoer van giftige gassen vindt plaats op de diepwaterroute.
Afhankelijk van de windrichting zou verspreiding ook richting het
Waddengebied kunnen optreden. 

Potentiële omvang
Ook hiervoor geldt dat de aard en de omvang van het schadegebied
sterk afhankelijk is van de aard van de stof, de hoeveelheid die vrij-
komt en de weersgegevens.

Processen
In principe zijn dezelfde processen van toepassing als bij een ongeval
in de Waddenzee. 

Alarmering en opschaling
Bij een ongeval met een schip met giftige stoffen op de Noordzee zal
de alarmering en opschaling verlopen via de procedures die gelden
voor de Noordzee. Er zal al een rampenbestrijdingsorganisatie zijn
opgetuigd. Zodra ook het Waddengebied wordt bedreigd, is sprake van
een grootschalige ramp waarbij reeds het Interdepartementaal
Beleidsteam Noordzeerampen (IBTN) actief is. Binnen het
Waddengebied zal direct behoefte zijn aan grootschalige inzet en 
een gecoördineerd optreden. Het Beleidsteam Waddenzee zal worden
ingesteld, alsmede het ROT. Voor beide teams geldt dat deze in nauw
contact staan met het Interdepartementaal Beleidsteam
Noordzeerampen en het Operationeel team Noordzee. 

Relevante plannen en regelingen
- Rampenplan voor de Noordzee 

c. Ongeval met giftige stof op land

Een ongeval met giftige stoffen op land kan, afhankelijk van de locatie
van de bron en de windrichting, ook tot verspreiding van een gaswolk
over het Waddengebied leiden. Dit is bijvoorbeeld voorstelbaar bij de
chemische industrie in het havengebied van Delfzijl. Hierdoor zullen
ook maatregelen moeten worden getroffen in het Waddengebied, zoals
vaarroutes afsluiten, schepen in het bedreigde gebied waarschuwen
en aanzetten om het gebied zo snel mogelijk te verlaten.

Potentiële omvang
Ook hier geldt dat de omvang sterk afhankelijk is van de hoeveelheid
en de aard van de stoffen die vrijkomen en de geldende weersomstan-
dig-heden. Bij een grote uitstroming en ongunstige windomstandighe-
den kan een groot deel van het Waddengebied bedreigd worden.

Processen
Dezelfde processen als bij een ramp die in het Waddengebied begint,
spelen hier een rol.

Alarmering en opschaling
In eerste instantie zal de alarmering en opschaling plaatsvinden 
conform de “landprocedures”. Het ongeval begint hier immers, en er
is al sprake van een incident voordat er sprake is van bedreiging van
de Waddenzee.
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De brandweer treedt op als de coördinerende operationele dienst en
maakt een inschatting van het potentiële gevaar. Hierbij wordt 
aangegeven welk gebied mogelijk gevaar loopt en of dit moet worden
afgezet. Dit geldt zowel voor gebieden op het land als op het water.
Voor gebieden op het water zullen met name verkeerstechnische 
maatregelen moeten worden genomen. Hiervoor zal de nautisch
beheerder worden ingeschakeld (via de Verkeerspost). Bij een grote
uitstroming en ongunstige windomstandigheden wordt mogelijk ook
nog een van de Waddeneilanden bedreigd. De maatregelen die hier
moeten worden genomen komen overeen met de maatregelen die op
het land moeten worden genomen. 

Bij bedreiging van het Waddengebied zal bij incidenten vanaf GRIP 2
de MKF worden geïnformeerd. De MKF zal het ROT alarmeren en de
piketambtenaar van de provincie Fryslân informeren. De CdK Fryslân
zal vervolgens in overleg met de burgemeester van de “bron-gemeente”
en eventueel de CdK van de betrokken provincie overleggen wie de
bestuurlijke coördinatie op zich neemt.

Relevante plannen en regelingen
- Calamiteitenplan gaswinningslocatie Zuidwal
- Calamiteitenplan gaswinlocatie Ameland
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4. Ongevallen met brand en/of explosiegevaar

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 het gasexploitatieplatform Zuidwal of Ameland, een
gasleiding op de Waddenzee of problemen met munitie aan boord van
transportschepen en oorlogsschepen dan wel gevonden munitie uit
het verleden. Belangrijk aandachtspunt bij explosiegevaar is een snelle
ontruiming van de omgeving. Dit betreft dus vooral de aanwezigen op
het schip. Daarnaast dient door middel van verkeerstechnische 
maatregelen voorkomen te worden dat andere schepen in de gevaren-
zone 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. De opkomsttijd van professionele bluseenheden zal te veel tijd
kosten. 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 SAR 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 een SAR-actie nodig zijn.

Potentiële omvang
Een brand heeft vooral lokale effecten op het schip. Voor explosie-
gevaar geldt dat een grotere cirkel rond het schip in de gevarenzone ligt.
Het aantal betrokken personen is gelijk aan het aantal opvarenden.
Dit varieert van enkele opvarenden (pleziervaart, beroepsvaart), ca.
140 opvarenden bij de chartervaart tot 1000-1800 personen op veer-
boten. Uitsplitsing van dit ramptype naar bronnen op het land of op de
Noordzee lijkt niet zinvol. Scenario’s die op land of op de Noordzee
starten worden afgehandeld volgens de daar geldende structuren.

Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee
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Proces Verantwoordelijke dienst Middelen

Meten, verkennen Brandweer

Effectbestrijding, blussen Brandweer Blusmiddelen aan boord,
draagbare blusmiddelen
van de Brandweer

SAR Kustwachtcentrum reddingsboten van KNRM,
helikopters, vliegtuig, evt. 
aanwezige schepen

Verzorging gewonden GHOR ambulances, ziekenhuizen
opvangplaatsen bij
aanlandingspunten

Nautische zorg Rijkswaterstaat/KLPD Schepen en verkeersposten

Redden/duikers Brandweer DTE, duikbedrijven

Tabel 6: Processen, verantwoordelijken en middelen bij ramptype Brand en/of explosiegevaar



Alarmering en opschaling
De melding zal in de meeste gevallen geschieden door een van de
betrokken schepen. Deze komt binnen bij een van de meldposten of het
Kustwachtcentrum. Deze alarmeren de aan hen gelieerde operationele
diensten. In aanvulling hierop alarmeren ze vanaf GRIP2 ook de MKF.
Deze informeert de piketambtenaar van de provincie Fryslân en 
alarmeert het ROT. 

De brandweer is de coördinerende dienst, maar zal voor het optreden
op water afhankelijk zijn van vervoer door andere partijen (redding-
boten, KLPD, Rijkswaterstaat). De Brandweer bepaalt aan de hand 
van de situatie het opschalingniveau en onderhoudt ook het contact
met de piketambtenaar van de provincie (nadat deze door de MKF is
gealarmeerd).

Qua alarmering komt dit ramptype overeen met het ramptype 
“ongeval met giftige stof op de Waddenzee”.

Relevante plannen en regelingen
- Opplan Sar
- Calamiteitenplan gaswinningslocatie Zuidwal 
- Calamiteitenplan gaswinlocatie Ameland
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5. Ordeverstoring

Het ramptype “Ordeverstoring” is denkbaar op veerboten of party-
schepen. Daarnaast kan ook worden gedacht aan grootschalige
demonstraties en/of blokkades door belangengroeperingen (milieu,
visserij etc) . 

Indien het incident wordt veroorzaakt door relschoppers aan boord zal
het schip (of veerboot) in principe doorvaren naar de haven. De kapitein
waarschuwt de regiopolitie, die de relschoppers in de haven zal
opwachten. Ook eventuele gewonden worden in de haven opgevangen.
Bij opvang in de haven van een van de Waddeneilanden zal vervolgens
vervoer van gewonden naar het vasteland nodig zijn. Dit scenario valt
dan in principe onder verantwoordelijkheid van de betrokken gemeente.
Het CRW hoeft daarmee niet geactiveerd te worden. 

Vindt de afhandeling niet in de haven maar op het open water plaats
dan verloopt de afhandeling en coördinatie via de structuren vast-
gesteld in dit CRW. De situatie is dan vergelijkbaar met een ramptype
“schip in nood”. Dit is in paragraaf 1 uitgewerkt. Additioneel bij dit
ramptype is wel het politieoptreden. 

Processen
In onderstaande tabel zijn de belangrijkste processen samengevat
weergegeven. Het proces alarmering en opschaling zal afzonderlijk 
worden behandeld.

Potentiële omvang
Het aantal relschoppers op een veerboot zal hooguit enkele tientallen
zijn. Het aantal mensen wat hierdoor bedreigd wordt, kan potentieel
alle aanwezigen op de veerboot zijn. Dit kan oplopen tot 1000-1800
personen. Bij ordeverstoring door bijvoorbeeld blokkades door schepen
(beroepsgroepen, milieubewegingen, etc). zal het ook om enkele 
tientallen betrokkenen gaan. Bij een blokkade kan dit uitstraling hebben
op een groot deel van het scheepvaartverkeer op de Waddenzee. 
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Proces Verantwoordelijke dienst Middelen

Ordehandhaving Regiopolitie speedboten, patrouilleboten

SAR Kustwachtcentrum reddingsboten van KNRM,
helikopters, vliegtuig evt.
aanwezige schepen

Verzorging gewonden GHOR ambulances, ziekenhuizen,
opvangplaatsen bij
aanlandingspunten

Nautische zorg Rijkswaterstaat/KLPD schepen

Effectbestrijding Brandweer handblusmiddelen mee te
(Blussen brand) nemen aan boord van

reddingsboten

Redden/duikers Brandweer DTE, duikbedrijven

Tabel 7: Processen, verantwoordelijken en middelen bij ramptype Ordeverstoring



Alarmering en opschaling
Vanuit een veerboot zal naar verwachting het Kustwachtcentrum 
worden gealarmeerd. Ook is melding door ander scheepvaartverkeer
aan bijvoorbeeld een van de verkeerscentrales of de Centrale
Meldpost Waddenzee mogelijk. De betrokken meldpost zal de regio-
politie (via een van de regionale meldkamers) en het Kustwachtcentrum 
moeten alarmeren. Tevens wordt de MKF gealarmeerd als de situatie
wordt ingeschat als GRIP 2. Indien in overleg met de veerboot wordt
vastgesteld dat afhandeling in de haven mogelijk is, wordt de bij die
haven behorende regiopolitie gealarmeerd. Via de piketdienst van de
provincie Fryslân wordt eveneens de CdK van Fryslân geïnformeerd.
Deze kan in overleg met de direct betrokken lokale bestuurder besluiten
zelf de coördinatie op zich te nemen of de coördinatie over te laten
aan de burgemeester (of CdK) van de betrokken haven. De politie
heeft de operationele leiding over het verdere optreden. Voor de
opvang van gewonden wordt de ambulancedienst gealarmeerd.

Indien doorvaren naar de haven (of terugkeren) geen optie meer is, 
zal ook het SAR-proces moeten worden opgestart. 

Relevante plannen en regelingen
- Opplan SAR
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Een ecologische ramp kan optreden ten gevolge van ramptypes 2 of 3
(verontreiniging oppervlaktewater en oevers of vrijkomen giftig gas).
Daarnaast kan ook een ziekte tot een ramp voor het ecosysteem van
het Waddengebied leiden. Het besef dat sprake is van een ramp zal
geleidelijk komen. 

Processen
Het belangrijkste proces is de opvang van zieke dieren en het opruimen
van dode dieren, het achterhalen van de oorzaak en het geven van
waarschuwingen en afkondigen/handhaven van maatregelen (bijvoor-
beeld visserijverbod). De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij LNV.
Deze zal hier mogelijk een beroep doen op particuliere organisaties.
Tevens zal LNV een beroep doen op Rijkswaterstaat en de regio-
politie voor de nautische zorg en het achterhalen van de oorzaak en
strafrechtelijk onderzoek.

Alarmering en opschaling
In eerste instantie zullen er incidentele meldingen binnen komen bij
de Centrale Meldpost Waddenzee of andere verkeerscentrales. 
Het wegnemen van de oorzaak (bestrijding) zal in veel gevallen niet
mogelijk zijn. De leiding bij een dergelijk ramptype ligt bij LNV. Vanaf
GRIP 2 wordt de MKF geïnformeerd, die de piket-ambtenaar van de
provincie Fryslân informeert. De alarmeringsprocedure is schematisch
weergegeven in bijlage Meldingen.

6. Ecologische ramp 
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Proces Verantwoordelijke dienst Middelen

Natuurbescherming LNV Schepen

Strafrechtelijk onderzoek Politie Speedboten, patrouilleboten

Nautische zorg Rijkswaterstaat/KLPD Schepen

Tabel 8: Processen, verantwoordelijken en middelen bij ramptype Ecologische ramp



Toelichting GRIP

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure zoals vast-
gesteld door de Raad van Regionale Commandanten 31 augustus 2004

1 Inleiding
Goede coördinatie tussen betrokken hulpverleningsdiensten is bij de
bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het in dit 
document beschreven landelijke model voor de Gecoördineerde
Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) voorziet in deze
behoefte. De procedure is onafhankelijk van het aantal “veldeenheden”
die worden ingezet om een bepaald incident te bestrijden en is zuiver
bedoeld om een goede coördinatie te waarborgen tijdens de bestrijding
van een incident op zowel operationeel als bestuurlijk vlak. 
In het volgende hoofdstuk zullen de verschillende coördinatie alarmen
nader worden toegelicht. Zij vormen een soepele systematiek om
zowel in de dagelijkse situatie als in een volledig opgetuigde ramp-
bestrijdingsorganisatie in de coördinatiebehoefte te kunnen voorzien.
De tabel hieronder geeft een globaal beeld van deze systematiek en een
indicatie van het soort incident waarbij typisch een bepaald coördinatie
alarm wordt afgeroepen. 

Coördinatie alarm Reikwijdte Incident
GRIP 0 Normale dagelijkse werkwijzen van de operationele

diensten
GRIP 1 Bronbestrijding
GRIP 2 Bron- en Effectbestrijding
GRIP 3 Bedreiging van het welzijn van (grote groepen van) 

de bevolking
GRIP 4 Gemeentegrensoverschrijdend, eventueel schaarste 

Het uitgangspunt van de verschillende coördinatiealarmen is dat ze
aanvullend zijn op het voorgaande alarm. Dit houdt in dat de verschil-
lende teams die actief worden gedurende de verschillende coördinatie-
alarmen niet van samenstelling veranderen. Wat wel verandert is de
coördinatie tussen de verschillende teams. Zo is er in GRIP 1 en 2
nog een informatielijn naar de burgemeester, in GRIP 3 krijgt dezelfde
burgemeester de algehele leiding over de bestrijding van het incident
en verandert de informatielijn in een bevelslijn.
Dit neemt overigens niet weg dat een coördinatiealarm kan worden
afgeroepen zonder dat een vorig niveau is ingesteld. Op basis van
betrouwbare informatie kan direct het passende coördinatiealarm wor-
den afgeroepen. Verder kan het zijn dat een incident vraag om een
bepaald coördinatie alarm zonder dat alle teams actief zijn. Een voor-
beeld hiervan is een (dreigende) dijkdoorbraak of infectieziekte. Hierbij
zal de coördinatie dan wel verlopen volgens bijvoorbeeld GRIP 4, maar
er zal geen CoPI actief zijn.
Omwille van de leesbaarheid is in dit document de “hij-vorm” gebruikt.
Overal waar in de “hij-vorm” wordt geschreven dient ook de “zij-vorm”
te worden gelezen. 

Leeswijzer
In Hoofdstuk 2 wordt de GRIP nader uitgewerkt. De bezetting van de
verschillende teams wordt nader toegelicht in Hoofdstuk 3. Hoofdstuk
4 bevat een afkortingenlijst en in Hoofdstuk 5 worden de begrippen
die in dit document worden gebruikt nader toegelicht.
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2 Gecoördineerde Regionale Incident-
bestrijdings Procedure (GRIP)

GRIP 0 (routine, monodisciplinair optreden)
De GRIP wordt voorafgegaan door de normale dagelijkse situatie en
werkwijzen, hier aangeduid als routine. Elke dienst werkt monodisciplinair
(volgens eigen regels en procedures). Het incident is puur lokaal van
aard met enkel een ad hoc coördinatiebehoefte bij de diensten ter
plaatse, ook wel motorkapoverleg genoemd. De voorlichting over het
incident gebeurt door elke dienst afzonderlijk, volgens de eigen 
procedures. Per incident is wel een primair verantwoordelijke dienst in
het kader van de voorlichting aangewezen.

Operationeel Bestuurlijk

Veldeenheden

Figuur 1 Actieve teams en functionarissen in de routine situatie

GRIP 1
Het CoPI wordt opgestart. De diensten werken ter plaatse van het 
incident multidisciplinair. De nadruk ligt op het sturen van operationele
processen ter plaatse. Het incident is puur lokaal van aard met een
duidelijke coördinatiebehoefte bij de diensten ter plaatse. De voorlichting
geschiedt namens alle diensten gezamenlijk door de CoPI-persvoorlichter.
Het is bij deze coördinatiefase toegestaan om ter plaatse door een
meetploeg onder leiding van de ROGS/AGS eventueel een enkele
bronmeting te laten verrichten. De burgemeester wordt geïnformeerd.

Operationeel Bestuurlijk

Burgemeester

Leider CoPI Informatielijn
CoPI Bevelslijn

Veldeenheden

Figuur 2 Actieve teams en functionarissen bij GRIP 1
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GRIP 2
Het Regionaal Operationeel Team (ROT) wordt actief. Ter plaatse wordt
multidisciplinair gewerkt en de benodigde actiecentra zijn actief.
Nadruk ligt op het sturen van de operationele processen ter plaatse,
het coördineren van de informatievoorziening voor de bevolking en het
bestuur en de acties van de actiecentra. Het incident heeft een duide-
lijke uitstraling naar de omgeving. Dit alarm wordt automatisch inge-
steld indien er sprake is van een (mogelijk) effectgebied en/of de
meetplan organisatie wordt opgestart.
In het Regionaal Operationeel Team (ROT) komen de kerndiensten
(politie, GHOR, brandweer en gemeente) met minimaal 1 vertegen-
woordiger per kerndienst, bijeen. Ook een persvoorlichter is vanaf dit
moment aanwezig in het ROT. De vertegenwoordiger van de gemeente
draagt zorg voor de bestuurlijke informatievoorziening en krijgt door
zijn aanwezigheid in het ROT de informatie uit de eerste hand, waardoor
er minder kans is op vervorming of een verkeerde interpretatie van de
informatie/situatie. Door de aanwezigheid van de persvoorlichter kan
de voorlichting worden opgeschaald naar de ROT-persvoorlichter. 
De burgemeester wordt geïnformeerd en laat zich eventueel bijstaan
door een kernbezetting van het Gemeentelijk Beleids Team (GBT).

Operationeel Bestuurlijk

Burgemeester
Kernbezetting

Operationeel Gemeentelijk
Leider (OL) Beleids Team

(GBT)

Regionaal
Operationeel
Team (ROT)

Leider CoPI Informatielijn
CoPI Bevelslijn

Veldeenheden

Figuur 3 Actieve teams en functionarissen bij GRIP 2
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SGBO
Politie
Actiecentrum
Brandweer
Actiecentrum
GHOR

GRIP 3
Het incident vraagt om het instellen van het Gemeentelijk Beleids
Team (GBT), een Regionaal Operationeel Team (ROT) en een
Commando Plaats Incident (CoPI). De bestuurlijke component wordt
opgestart op gemeentelijk niveau, op operationeel niveau is het hoog-
ste coördinatie niveau bereikt. Dit niveau wordt automatisch ingesteld
indien de sirenes ter waarschuwing van de bevolking worden 
geactiveerd. Vanaf dit moment kan de regionale rampenzender worden
gevraagd haar rol als officiële rampenzender te gaan vervullen. 
De voorlichting wordt opgeschaald naar de gemeentelijke voorlichter.

Operationeel Bestuurlijk

Burgemeester

Operationeel Gemeentelijk
Leider (OL) Beleids Team

(GBT)

Regionaal
Operationeel
Team (ROT)

Gemeentelijk
Management Team

Leider CoP
CoPI Actiecentra

Gemeente

Veldeenheden Bevelslijn

Figuur 4 Actieve teams en functionarissen bij GRIP 3 
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SGBO
Politie
Actiecentrum
Brandweer
Actiecentrum
GHOR

GRIP 4
De effecten van het incident overschrijden de gemeentegrens; dit
vraagt om afstemming tussen de verschillende gemeenten. Meerdere
gemeentelijke beleidsteams kunnen bij het incident betrokken zijn. 
De bestuurlijke afstemming geschiedt door de coördinerend 
burgemeester. In de diverse gemeentelijke beleidsteams is des-
gevraagd een vertegenwoordiger aanwezig namens het ROT voor het
afstemmen van de lokale bijstandsbehoefte en het bewaken van een
juiste eenduidige beeldvorming.
De coördinerend burgemeester krijgt ondersteuning van het Regionaal
Beleidsteam (RBT).

Operationeel Bestuurlijk

Coördinerend
Burgemeester

Regionaal
Operationeel Beleids Team

Leider (OL) (RBT)

Regionaal Burgemeester
Operationeel
Team (ROT) Gemeentelijk

Beleids Team
(GBT)

Gemeentelijk
Leider CoPI Management Team

CoPI (GMT)

Actiecentra
Veldeenheden Gemeente

Bevelslijn
Coördinatielijn

Figuur 5 Actieve teams en functionarissen bij GRIP 4

Bijzonderheden
De hierboven geschetste coördinatieniveaus geven de volledig 
opgeschaalde situatie weer in de desbetreffende fase. Bij sommige
incidenten kan het nodig zijn op te schalen naar een bepaald 
coördinatie niveau zonder dat alle teams actief zijn. Een voorbeeld
hiervan is hoog water waar typisch sprake is van GRIP 4 of 3 maar 
er wellicht nog geen actief CoPI geformeerd is.

CdK
PCC

Minister BZK
NCC



3 Teambezetting per coördinatiealarm
In dit hoofdstuk wordt de minimale bezetting van de verschillende
teams in de verschillende coördinatiealarmen aangegeven.
Uitgangspunt bij de verschillende teambezettingen is dat teams 
gedurende de opschaling niet van samenstelling veranderen. 

Gedurende de verschillende coördinatiealarmen wordt de bezetting 
van de meldkamer door de drie operationele diensten zodanig aange-
past dat ze kan blijven voorzien in de extra communicatiebehoefte 
die ontstaat.

GRIP 1

CoPI
In GRIP 1 is voor de coördinatie van het incident ter plaatse het CoPI
actief. Dit team bestaat tenminste uit de leider CoPI en uit 
functionarissen die leiding geven aan operationele eenheden van 
politie GHOR en brandweer. Verder maakt een CoPI persvoorlichter
deel uit van dit team. Op verzoek van de leider CoPI kan het team
eventueel worden aangevuld met één of meerdere functionarissen die
vanuit hun specialisme een toegevoegde waarde kunnen leveren aan
het functioneren van het CoPI. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld
een AGS of een proces specialist van een bedrijf.

GRIP 2

CoPI
De samenstelling van het CoPI is gelijk aan die van GRIP 1.

ROT
In GRIP 2 wordt het ROT opgestart. Dit team bestaat tenminste uit de
Operationeel Leider, een functionaris van de brandweer, GHOR en 
politie, een liaison gemeente en een ROT persvoorlichter. Wettelijk
gezien wordt de functie van Operationeel Leider ingevuld door de 
commandant van de brandweer, tenzij de burgemeester anders
beslist. In de praktijk betekent dit dat de functie van Operationeel
Leider in principe ingevuld zal worden door de regionaal commandant
van de brandweer, tenzij het incident of de dreiging aanleiding geeft
om een andere dienst de operationele leiding op zich te laten nemen.

GRIP 3

CoPI
De samenstelling van het CoPI is gelijk aan die van GRIP 1.

ROT
De samenstelling van het ROT is gelijk aan die van GRIP 2.

GBT
In GRIP 3 wordt het GBT opgestart. Dit team bestaat ten minste 
uit de burgemeester die in deze fase het opperbevel op zich heeft
genomen, een functionaris van de brandweer, GHOR en politie, een
vertegenwoordiger van het GMT en een gemeentelijke persvoorlichter.
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GRIP 4

CoPI
De samenstelling van het CoPI is gelijk aan die van GRIP 1.

ROT
De samenstelling van het ROT is gelijk aan die van GRIP 2.

GBT
In principe verschilt de samenstelling van het GBT niet tussen GRIP 3
en GRIP 4. Echter doordat er tijdens dit coördinatiealarm meerdere
GBT’s actief zijn is het niet te garanderen dat de hulpverlenings-
diensten aan deze volledige bezetting kunnen voldoen. Wel wordt
gegarandeerd dat in ieder GBT tenminste één liaison zitting heeft
namens de drie hulpverleningsdiensten.

RBT
In GRIP 4 wordt het RBT opgestart. Dit team bestaat tenminste uit
een voorzitter zijnde de coördinerend burgemeester, een functionaris
van de brandweer, GHOR en politie. Dit team kan, indien nodig worden
aangevuld met een liaison van de provincie.

4 Referenties
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Titel: Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
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Versie: 22-10-1998
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Titel: Organisatie van de crisisbeheersing en rampenbestrijding
Auteur: Consortium Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
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[3]
Titel: Leidraad ongevallenbestrijding gevaarlijke stoffen
Auteur: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
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HELIKOPTERLANDINGSPLAATSEN KUSTWACHT
PROVINCIE GRONINGEN (Fryslân en Noord-Holland: PM)

Rampenplan Waddenzee

Kaarten - 8

Plaats c.q. nabij: Benaming locatie Geografische positie Bijzonderheden

Noord-Oost van Zoutkamp Willem Lodewijk van 53-21,7     N Officiële Helispot,
(gemeente De Marne) Nassau Kazerne 006-16,56 E gelegen aan de N361

richting Groningen.
Verlicht 

Delfzijl (gemeente Delfzijl) Handelskade (haven) 53-19,6   N “H” te prepareren aan
006-56,7 E einde pier (nabij rotonde). 

Goed af te zetten; goede 
aanrijroutes richting zieken-
huis Delfzijl en AZG.
Verlicht, geen accommodatie

Eemshaven (gemeente Eemshaven 53-26,8   N "H" te prepareren op 
Eemsmond) 006-49,1 E parkeerplaats bij drijvende 

steiger Emmahaven. Goed 
af te zetten; goede aanrij-
routes richting AGZ
Groningen.
Met name geschikt bij 
grootschalige gemengde 
opvang: drenkelingen per 
boot en per helikopter

Navolgende locaties duidelijk minder geschikt, maar in uiterste gevallen bruikbaar:

Nieuweschans Poort van Groningen 53-10,6     N Vangrail in de middenberm,
(gemeente Reiderland) (grensovergang) 007-11,43 E keren van ambulances

Eigenaar: RWS moeilijk, maar afslagen
in snelweg zijn nabij.
Verlicht. Levert wel veilig-
heidsproblemen op i.v.m. 
landen naast A7

Warffum Gemeentelijk sport- 53-23,5     N Gelegen nabij de N363
(gemeente Eemsmond) veld Warffum 006-33,51 E aan de Westervalge (> 

AZG Groningen). Verlicht

Roodeschool Gemeentelijk sport- 53-25,0   N Gelegen nabij de Eems-
(gemeente Eemsmond) veld Roodeschool 006-45,7 E havenweg > AZG Groningen, 

N33 > Delfzicht ziekenhuis 
Delfzijl. Verlicht

Delfzijl Gemeentelijk sport- 53-20,52   N Gelegen aan Zwet, goede
(gemeente Delfzijl) veld Tuikwerd 006-54,01 E aansluiting richting Delfzicht

ziekenhuis. Verlicht +
accommodatie

Nieuweschans Sportveld Nieuwesch. 53-11,3   N Gelegen Noordzijde Nieuwe-
(gemeente Reiderland) (part. eigendom) 007-12,6 E schans, nabij A7 > St. Lucas-

Beheerder: G. Smook, ziekenhuis Winschoten.
Tel. 0597 - 521917 Verlicht



Meldingenschema’s en 
handleiding meldingen

In de bijlage Ramptypen is de alarmering en meldingsprocedure
beschreven. In deze bijlage wordt dit per ramptype schematisch weer-
gegeven.

Ramptype 1: ramp met betrekking tot het redden van mensen

Afdoen met reguliere middelen;
Bestaande bevoegdheden blijven
intact.

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

ROT wordt geactiveerd;
Bestuurspiket provincie Fryslân wordt
geïnformeerd door MKF;
Bestuurspiket informeert CdK Fryslân;
BTW kan worden geactiveerd.

ROT wordt geactiveerd;
BTW wordt geactiveerd.

Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee

Meldingenschema’s en handleiding meldingen - 1

(door)melding
aan KWC

indeling in GRIP GRIP 1

GRIP 2

GRIP 3

GRIP 4

MKF:
registratie

MKF:
registratie

MKF:
registratie

KWC coördineert de SAR-acties; 
Regionale brandweer coördineert
overige acties;
MKF wordt geïnformeerd;
ROT kan worden geactiveerd;
Bestuurspiket provincie Fryslân
wordt geïnformeerd door MKF.
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Meldingenschema’s en handleiding meldingen - 2

Ramptype 2: 
ramp met verontreiniging van oppervlaktewater en oevers

Afdoen met reguliere middelen;
Bestaande bevoegdheden blijven
intact.

RWS coördineert de bestrijding; 
MKF wordt geïnformeerd;
ROT kan worden geactiveerd;
Bestuurspiket provincie Fryslân
wordt geïnformeerd door MKF.

ROT wordt geactiveerd;
RWS heeft de operationele leiding;
Bestuurspiket provincie Fryslân wordt
geïnformeerd door MKF;
Bestuurspiket informeert CdK Fryslân;
BTW kan worden geactiveerd.

ROT wordt geactiveerd;
BTW wordt geactiveerd.

(door)melding
aan CMW

indeling in GRIP GRIP 1

GRIP 2

GRIP 3

GRIP 4

MKF:
registratie

MKF:
registratie

MKF:
registratie

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee



Ramptype 3: 
ramp met het vrijkomen van giftige stoffen
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Meldingenschema’s en handleiding meldingen - 3

Afdoen met reguliere middelen;
Bestaande bevoegdheden blijven
intact.

Regionale Brandweer coördineert
de bestrijding; 
MKF wordt geïnformeerd;
ROT kan worden geactiveerd;
Bestuurspiket provincie Fryslân
wordt geïnformeerd door MKF.

ROT wordt geactiveerd;
Regionale Brandweer heeft de opera-
tionele leiding;
Bestuurspiket provincie Fryslân wordt
geïnformeerd door MKF;
Bestuurspiket informeert CdK Fryslân;
BTW kan worden geactiveerd.

ROT wordt geactiveerd;
BTW wordt geactiveerd.

(door)melding aan
MKF, MKG of 

MK-NHN

indeling in GRIP GRIP 1

GRIP 2

GRIP 3

GRIP 4

MKF:
registratie

MKF:
registratie

MKF:
registratie

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee
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Meldingenschema’s en handleiding meldingen - 4

Ramptype 4: 
ramp met gevaar voor brand en/of explosie

Afdoen met reguliere middelen;
Bestaande bevoegdheden blijven
intact.

Regionale Brandweer coördineert
de bestrijding; 
MKF wordt geïnformeerd;
ROT kan worden geactiveerd;
Bestuurspiket provincie Fryslân
wordt geïnformeerd door MKF.

ROT wordt geactiveerd;
Regionale Brandweer heeft de opera-
tionele leiding;
Bestuurspiket provincie Fryslân wordt
geïnformeerd door MKF;
Bestuurspiket informeert CdK Fryslân;
BTW kan worden geactiveerd.

ROT wordt geactiveerd;
BTW wordt geactiveerd.

(door)melding aan
MKF, MKG of 

MK-NHN

indeling in GRIP GRIP 1

GRIP 2

GRIP 3

GRIP 4

MKF:
registratie

MKF:
registratie

MKF:
registratie

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee
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Meldingenschema’s en handleiding meldingen - 5

Ramptype 5: 
ramp in verband met ordeverstoring

Afdoen met reguliere middelen;
Bestaande bevoegdheden blijven
intact.

Regio Politie coördineert de 
bestrijding; 
MKF wordt geïnformeerd;
ROT kan worden geactiveerd;
Bestuurspiket provincie Fryslân
wordt geïnformeerd door MKF.

ROT wordt geactiveerd;
Algemeen Commandant van de Regio
Politie heeft de operationele leiding;
Bestuurspiket provincie Fryslân wordt
geïnformeerd door MKF;
Bestuurspiket informeert CdK Fryslân;
BTW kan worden geactiveerd.

ROT wordt geactiveerd;
BTW wordt geactiveerd.

(door)melding aan
MKF, MKG of 

MK-NHN

indeling in GRIP GRIP 1

GRIP 2

GRIP 3

GRIP 4

MKF:
registratie

MKF:
registratie

MKF:
registratie

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee
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Meldingenschema’s en handleiding meldingen - 6

Ramptype 6: 
ramp met betrekking tot ecosysteem en voedselveiligheid

Afdoen met reguliere middelen;
Bestaande bevoegdheden blijven
intact.

LNV coördineert de bestrijding; 
MKF wordt geïnformeerd;
ROT kan worden geactiveerd;
Bestuurspiket provincie Fryslân
wordt geïnformeerd door MKF.

ROT wordt geactiveerd;
LNV heeft de operationele leiding;
Bestuurspiket provincie Fryslân wordt
geïnformeerd door MKF;
Bestuurspiket informeert CdK Fryslân;
BTW kan worden geactiveerd.

ROT wordt geactiveerd;
BTW wordt geactiveerd.

(door)melding aan
CMW

indeling in GRIP GRIP 1

GRIP 2

GRIP 3

GRIP 4

MKF:
registratie

MKF:
registratie

MKF:
registratie

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee



HANDLEIDING MELDINGEN WADDENZEE (HOOFDLIJNENPLAN)

Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee

Meldingenschema’s en handleiding meldingen - 7

Best. Brw. Pol. GHOR OW Reg. brw. Operat.leiding

1. Redden van aanwezigen in het gebied

- noodsignalen - - + - - - Kustwacht-centrum
- bemanning overboord - - + - - - "
- wadlopers/surfers - + + + - + "
- badgast in moeilijkheden - + + + - - "
- ballonvaarders + + + - - + "
- mensen vermist - - + - - - "
- gewond./ernstig zieken aan boord

vaartuig of platform - - + + - - "
- ongeval burgerluchtvaart. + + + + - + "
- botsing/neerstorten mil. vliegtuigen + + + - - + Brandweer
- schade als gevolg mil. activiteiten + - + - - + "

2. Verontreiniging van oppervlaktewater
en oevers

- geconstateerd/dreigend
onbekend + + + - - + RWS
gevaarlijk + + + + - + "
ongevaarlijk - - + - - - "

- lozing door vaartuig - + + - - + "
transportleiding - + + - - + "
platform - + + - - + "

- aangespoeld:
onbekende goederen/objecten + + + - - + Brandweer
gevaarlijke goederen/objecten + + + + - + "
ongevaarlijke goederen/objecten - + + - + - Strandvonder
lijken en kadavers + - + - + - "

- verontreiniging bodem + + + - + - RWS

3. en 4. Ongevallen met gevaarlijke
stoffen (giftig; brand en/of explosie)

- schip + + + - - + Brandweer
- platform + + + - - + "
- luchtvaartuig + + + - - + "
- transportleiding + + + - - + "

explosieven aan boord van schepen + + + - - + Politie
explosieven drijvend in water + + + - - + "
explosieven op pla-ten/strand + + + - - + "
gevaarlijke stoffen aan boord
van schepen + + + - - + Brandweer
gevaarlijke stoffen drijvend
in het water + + + - - + "
gevaarlijke stoffen op platen/stranden + + + + - + "

5. Ordeverstoring

- blokkade (acties) + - + - - - Politie

6. Ecologische ramp

- besmeurde dieren - - + - - - LNV/RWS
- algen - - - - - - "
- dode vis - - + - - - "

lijst met gebruikte afkortingen
GHOR Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
Brw. Brandweer
Best. Bestuurder
Pol. Politie
Operat. leiding Operationele leiding
O.W. Openbare Werken
Reg. Brw. Regionale Brandweer
+ : wel melden
-  : niet melden



Afkortingen

AGS Adviseur Gevaarlijke Stoffen
BOT-mi Beleid Ondersteunend Team milieu-incidenten
BSOW Begeleidingscommissie Samenwerkingsovereenkomst 

Ongevallen Waddenzee
BTW Beleidsteam Waddenzee
BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CBK Coördinatieregeling bestrijding kustverontreiniging 

Noordzeekust
CdK Commissaris van de Koningin
CoPI Commando Plaats Incident
CRIB Centraal Registratie en Informatie Bureau
CRW Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee
CvD Commandant van Dienst
DCC Departementaal Coördinatie Centrum
EZ Ministerie van Economische Zaken
GBT Gemeentelijk Beleidsteam
GHOR Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GMT Gemeentelijk Managementteam
GRIP Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
GRS Gemeentelijke Rampenstaf
HID Hoofd-ingenieur Directeur (van Rijkswaterstaat)
HOvD HoofdOfficier van Dienst
HS-GHOR Hoofd sectie GHOR in een regionaal operationeel team
IBTN Interdepartementaal Beleidsteam Noordzeerampen
Inci-Org Incident Organisatie
KLPD Korps Landelijke Politie Diensten
KNRM Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
KWC Kustwachtcentrum
LNV Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 

Voedselveiligheid
MKF Meldkamer Fryslân
NCC Nationaal Coördinatiecentrum 
OL Operationeel Leider
OP-Plan Operationeel plan
OvD Officier van Dienst 

OvD-B: Brandweer
OvD-G: Geneeskundig
OvD-P: Politie

PAC Provinciaal Actiecentrum
PCC Provinciaal Coördinatiecentrum
RAC Regionale Alarm Centrale
RAV Regionale Ambulance Voorziening
RBT Regionaal Beleidsteam
RCC a. Regionaal Coördinatiecentrum

b. in maritieme kringen ook Rescue Coordination Centre;
J-RCC = Joint Rescue Coordination Centre
M-RCC = Marine Rescue Coordination Centre

R CvD Regionaal Commandant van Dienst

Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee
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RCW Regionaal Coördinatiecollege Waddengebied
ROGS Regionaal Officier Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen
ROT Regionaal Operationeel Team
RWS Rijkswaterstaat
SAMIJ Samenwerkingsregeling Ongevallenbestrijding 

IJsselmeergebied
SAR Search en Rescue (kustwachtcentrum)
SGBO Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (politie)
SOW Samenwerkingsovereenkomst Ongevallenbestrijding 

Waddenzee
VROM Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 

en Milieu
V&W Ministerie van Verkeer en Waterstaat
WRZO Wet rampen en zware ongevallen
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Begrippenlijst

Aanlandingsplaats
Plaats waar een hulpverleningsvaartuig of helikopter aanlandt, tevens
geschikt voor overladen van slachtoffers in andere vervoersmiddelen.

Actiecentrum
De plaats van waaruit een operationele dienst of organisatie de 
eigen bijdrage aan de rampenbestrijding regelt (zie ook gemeentelijk
actiecentrum).

Beleidsteam Waddenzee
Het BTW is het orgaan waarbinnen onder voorzitterschap van de CdK
besluitvorming, beleidsbepaling en beleidscoördinatie plaatsvindt. 

Centraal Registratie en Informatiebureau (CRIB)
Gemeentelijk bureau waar bij een ramp of zwaar ongeval informatie
over slachtoffers wordt verzameld, geregistreerd en geverifieerd met
als doel het op zorgvuldige wijze kunnen verschaffen van gegevens
aan partners, familieleden, vrienden en overigen over het lot en 
verblijfplaats van slachtoffers uit het rampgebied. 

Commandant van Dienst
De functionaris die belast is met de coördinatie van de uitvoering van de
operationele organisatorische leiding over de hulpverlening ter plaatse.

Commando Plaats Incident (CoPI)
De leider CoPI met zijn operationele staf. Deze staf verandert geduren-
de de opschaling niet van samenstelling en bestaat naast de leider
CoPI uit functionarissen die ter plaatse leiding geven aan operationele
eenheden van politie GHOR en brandweer. Verder maakt een CoPI
persvoorlichter deel uit van dit team. Op verzoek van de leider CoPI
kan het team eventueel worden aangevuld met één of meerdere 
functionarissen die vanuit hun specialisme een toegevoegde waarde
kunnen leveren aan het functioneren van het CoPI. Deze functionarissen
kunnen zowel van binnen de organisatie (bijv. AGS) als van buiten
komen (bijv. bedrijfsdeskundige).

Coördinerend Burgemeester
De burgemeester die bij een gemeentegrensoverschrijdend incident
zorg draagt voor de bestuurlijke afstemming en tevens adviseur is voor
de opperbevelhebbers. Hij is voorzitter van het RBT en het aanspreek-
punt voor de Operationeel Leider. Zijn rol is over het algemeen gere-
geld in een regionaal convenant coördinerend burgemeester. 

Gemeentelijk Actiecentrum
Een actiecentrum van één of meerdere gemeentelijke diensten, 
eventueel uit verschillende gemeenten, dat gericht is op de uitvoering
van één of meer processen uit het rampenplan in een niet scherp af
te bakenen of onsamenhangend gebied.

Gemeentelijk Beleids Team (GBT)
Orgaan waarbinnen, onder voorzitterschap van de burgemeester
besluitvorming, beleidsbepaling en beleidscoördinatie plaatsvindt.
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Gemeentelijk Management Team (GMT)
Orgaan waarbinnen, onder voorzitterschap van de gemeentesecretaris
of diens vervanger, de gemeentelijke processen worden gecoördineerd.
De gemeentesecretaris draagt zorg voor een adequate informatie-
stroom tussen het GBT en GMT.

GRIP
De Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure die de
uitwerking is van het opschalingsproces in vier opschalingsfasen. 

(Hoofd-) Officier van Dienst Brandweer, Geneeskundig en Politie
De (H-)OvD-B, -G en –P zijn belast met de coördinatie van respectievelijk
de brandweer, geneeskundige en politiehulpverlening op de plaats van
de ramp. De HOvD-B is tevens belast met de operationele leiding op
het inzetterrein.

HS-GHOR
Hoofd sectie GHOR is de hoogste geneeskundig functionaris op tactisch
niveau die namens de RGF vanuit het ROT leiding geeft aan de OvD-G,
het actiecentrum GHOR en de CPA.

Leider Commando Plaats Incident (leider CoPI)
De functionaris die het overleg van de operationele staf ter plaatse
leidt en het besluitvormingsproces in het CoPI bewaakt. Afhankelijk
van de GRIP fase waarin het incident zich bevindt informeert hij de
burgemeester of rapporteert hij aan de Operationeel Leider. De Leider
CoPI valt onder het opperbevel van de burgemeester(s) mochten deze
besluiten tot het uitoefenen daarvan.

Monodisciplinair optreden
Elk van de drie hulpverleningsdiensten brandweer, geneeskundige
hulpverlening en politie werkt volgens eigen regels en procedures en
er is geen behoefte is aan structurele coördinatie.

Motorkapoverleg
Ad-hoc overleg tussen ambulancedienst, brandweer en politie om de
werkzaamheden af te stemmen. Er is in dit stadium geen behoefte
aan een structurele coördinatie tussen de diensten.

Multidisciplinair optreden
Door de complexiteit van het incident is er behoefte aan structurele
coördinatie en treden de drie hulpverleningsdiensten ambulancedienst,
brandweer en politie gecoördineerd op om het incident te bestrijden.

Nationaal Coördinatie Centrum (NCC)
Dienstonderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties opererend onder verantwoordelijkheid van de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Faciliteert de
interdepartementale coördinatie en functioneert als departementaal
coördinatiecentrum voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.
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Operationeel Leider
De Operationeel Leider is door het bevoegd gezag aangewezen om de
operationele leiding uit te oefenen in het ROT. De regionale commandant
van dienst van de regionale brandweer vervult in principe de functie
van Operationeel Leider. Als de aard van de ramp of zwaar ongeval
daar aanleiding toe geeft, kan de CdK een functionaris van een andere 
operationele hulpverleningsdienst aanwijzen als Operationeel Leider.
De Operationeel Leider adviseert de voorzitter van het BTW adviezen
over de operationele aangelegenheden. Beleidsbeslissingen vertaalt
hij binnen het ROT in operationele opdrachten en hij coördineert de
uitvoering daarvan.

Opperbevel
Opperbevel duidt op twee samenhangende noties: enerzijds de politieke
en bestuurlijke verantwoordelijkheid, anderzijds de zeggenschap over
ieder die aan de bestrijding van de ramp of het zware ongeval deel-
neemt, zulks in het bijzonder met het oog op een goede coördinatie.

PCC/PAC
Provinciaal Coördinatie Centrum of Provinciaal Actiecentrum, plaats
van het provinciale actiecentrum en zetel van het BTW. 

Perscentrum
De locatie waar onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag
informatie wordt verstrekt aan de publiciteitsmedia. De vertegenwoordigers
daarvan dienen zich daar te melden en worden daar opgevangen.

Provinciale Rampenstaf
Het door de Commissaris van de Koningin samengestelde orgaan dat
hem bijstaat bij zijn coördinerende en bijstand regelende taak in de
bestrijding van rampen en zware ongevallen.

Ramp of zwaar ongeval
Een gebeurtenis waardoor een ernstige verstoring van de openbare orde
is ontstaan, waarbij het leven en de gezondheid van vele personen of
grote materiele belangen in ernstige mate worden bedreigd of 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.

Rampbestrijdingsplan
Het geheel van maatregelen dat voorbereid is voor het geval zich een
ramp voordoet die naar plaats, aard en gevolgen voorzienbaar is.

Regionaal Beleids Team (RBT)
Het door de coördinerend burgemeester samengestelde orgaan dat hem
bij de bestuurlijke coördinatie van het zware ongeval of ramp bij staat.

Regionaal Coördinatie centrum (RCC)
a. in dit plan genoemd en bedoeld: Regionaal Coördinatie Centrum, de
plaats waar het ROT bijeenkomt en haar werk doet.
b. niet in dit plan genoemd of bedoelde maritieme term: Rescue
Coördination Centre (RCC), Joint Rescue Coördination Centre (J-RCC)
en Marine Rescue Coördination Centre (M-RCC).
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Regionaal Operationeel Team (ROT)
Het Regionaal Operationeel Team, dat zorgdraagt voor de coördinatie
van inzet en uitvoering door de operationele hulpverleningsdiensten en
bestrijdingsdiensten. De Operationeel Leider staat aan het hoofd van
het ROT.

Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO)
Wanneer de situatie dit vereist, werkt de politie volgens de structuur
van de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden. Dit is een structuur
waarin de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de
politie organisatie worden geregeld en kan worden vergeleken met 
bijvoorbeeld het actiecentrum brandweer en GHOR.

Stuurhuisoverleg
Op de wal motorkapoverleg genoemd. Bij een routine-incident coördi-
neren de operationele hulpverleningsdiensten het incident ter plaatse
op basis van gelijkwaardigheid. In veel gevallen zal de afhandeling
monodisciplinair gebeuren waarbij een mogelijke afstemming en coör-
dinatie ad hoc wordt uitgevoerd.

Veldeenheden
Eenheden van politie, brandweer en GHOR die zich bezig houden met
de bestrijding van het incident ter plaatse.
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Samenstelling Projectgroep

De projectgroep die verantwoordelijk was voor het totstandkomen van
het Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee bestond uit de 
volgende personen:

De heer F. Tielrooij, voorzitter
Mevrouw J.M. Godthelp, provincie Fryslân, secretaris

Leden:
De heer K.H. Annema, Rijkswaterstaat Noord-Nederland
De heer J.C. Bekius, provincie Fryslân
De heer E.A. Boonstra, secretaris RCW/CCW
De heer J.O. Hamming, Regionale Brandweer Groningen
De heer D. van Harten, Regionale Brandweer Fryslân
De heer G. Ingelse, Vereniging van Waddenzeegemeenten / 
gemeente Den Helder
De heer J.T.G.E. Kramer, Rijkswaterstaat Noord-Holland
De heer G. Miedema, Kustwachtcentrum Den Helder
De heer K. Naaijer, Overlegorgaan Waddeneilanden / 
gemeente Ameland
De heer G. Tibboel, Regionale Brandweer Noord-Holland Noord
De heer J.H. van der Veen, provincie Groningen

Agendalid:
De heer J. van der Velde, Vereniging van Waddenzeegemeenten /
secretaris BSOW

Adviseurs:
Mevrouw T. Wiersma, TNO/MEP te Apeldoorn
De heer W. Slob, TNO/MEP te Den Helder
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Samenstelling 
Beheercommissie

Voorzitter: 
de burgemeester van een van de 18 Waddengemeenten

Secretaris: 
secretaris Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee / 

provincie Fryslân

Leden:
Vertegenwoordiger(s) Overlegorgaan Waddeneilanden
Vertegenwoordiger(s) GHOR
Vertegenwoordiger(s) Kustgemeenten
Vertegenwoordiger(s) Kustwachtcentrum
Vertegenwoordiger(s) LNV
Vertegenwoordiger(s) Politie (Regiopolitie en KLPD)
Vertegenwoordiger(s) Provincies
Vertegenwoordiger(s) Regionale Brandweer
Vertegenwoordiger(s) Rijkswaterstaat
Vertegenwoordiger Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
(KNRM)

Agendaleden:
Directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
Directeur Veiligheidsregio/Hulpverleningsregio Groningen
Directeur Veiligheidsregio Fryslân i.o.

De beheercommissie kan worden opgesplitst in twee werkgroepen:
- een groep die is gericht op het actueel houden van het 

Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee 
- een groep die zich bezig houdt met de implementatie en multi-

disciplinair opleiden en oefenen
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Adressenlijst

College van B&W gemeente Ameland
Postbus 22
9160 AA  HOLLUM-AMELAND
tel 0519 - 555 555
fax 0519 - 555 599
noodnet tel 56171
noodnet fax 56301

College van B&W gemeente Anna Paulowna
Postbus 8
1760 AA  ANNA PAULOWNA
tel 0223 - 536 100
fax 0223 - 531 392
noodnet tel 22147

College van B&W gemeente De Marne
Postbus 11
9965 ZG  LEENS
tel 0595 - 575 500
fax 0595 - 571 249
noodnet tel 59223

College van B&W gemeente Delfzijl
Postbus 20 000
9930 PA  DELFZIJL
tel 0596 - 639 911
fax 0596 - 630 712
noodnet tel 59240

College van B&W gemeente Den Helder
Postbus 36
1780 AA  DEN HELDER
tel 0223 - 671 200
fax 0223 - 671 397
noodnet tel 22152

College van B&W gemeente Dongeradeel
Postbus 1
9100 AA  DOKKUM
tel 0519 - 298 888
fax 0519 - 298 889
noodnet tel 56176 + 56368 + 56370
noodnet fax 56369

College van B&W gemeente Eemsmond
Postbus 11
9980 AA  UITHUIZEN
tel 0595 - 437 555
fax 0595 - 437 666
noodnet tel 59245
noodnet fax 56333

College van B&W gemeente Ferwerderadiel
Postbus 2
9172 ZJ  FERWERT
tel 0518 - 418 888
fax 0518 - 418 877
noodnet tel 56177

College van B&W gemeente Franekeradeel
Postbus 58
8800 AB  FRANEKER
tel 0517 - 380 480
fax 0517 - 380 481
noodnet tel 56178 + 56350
noodnet fax 56351

College van B&W gemeente Harlingen
Postbus 10 000
8860 HA  HARLINGEN
tel 0517 - 492 222
fax 0517 - 412 664
noodnet tel 56179
noodnet fax 56331

College van B&W gemeente Het Bildt
Postbus 34
9076 ZN  ST. ANNAPAROCHIE
tel 0518 - 409 234
fax 0518 - 409 250
noodnet tel 56172+56342
noodnet fax 56343

College van B&W gemeente Reiderland
Postbus 3
9686 ZG  BEERTA
tel 0597 - 596600
fax 0597 - 332 058
noodnet tel 59238
noodnet fax 59274

College van B&W gemeente Schiermonnikoog
Postbus 20
9166 ZP  SCHIERMONNIKOOG
tel 0519 - 535 050
fax 0519 - 535 059
noodnet tel 56190
noodnet fax 56153

College van B&W gemeente Terschelling
Postbus 14
8880 AA  TERSCHELLING-WEST
tel 0562 - 446 200
fax 0562 - 446 299
noodnet tel 56193
noodnet fax 56255
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College van B&W gemeente Texel
Postbus 200
1790 AE  DEN BURG
tel 0222 - 362 121
fax 0222 - 310 024
noodnet tel 22172

College van B&W gemeente Vlieland
Postbus 10
8899 ZN  VLIELAND
tel 0562 - 452 700
fax 0562 - 451 895
noodnet tel 56195
noodnet fax 56195

College van B&W gemeente Wieringen
Postbus 1
1777 ZG  HIIPOLYTUSHOEF
tel 0227 - 594 300
fax 0227 - 594 343
noodnet tel 22176

College van B&W gemeente Wûnseradiel
Postbus 2
8748 ZL  WITMARSUM
tel 0517 - 533 333
fax 0517 - 532 030
noodnet tel 56197

Commissaris van de Koningin in 
de provincie Fryslân
Postbus 20120
8900 HM  LEEUWARDEN
tel 058 - 292 5925
fax 058 - 292 5175
noodnet tel 56811
noodnet fax 56801

Commissaris van de Koningin in 
de provincie Groningen
Postbus 610
9700 AP  GRONINGEN
tel 050 - 316 4370
fax 050 - 316 4744
noodnet tel 59004 + 4370
noodnet fax 59128 + 59801

Commissaris van de Koningin in 
de provincie Noord-Holland
Postbus 123
2000 MD  HAARLEM
tel 023 - 514 3143
fax 023 - 531 0068
noodnet tel 25002 + 4909
noodnet fax 25800

Commandant Brandweer gemeente Ameland
Postbus 22
9160 AA  HOLLUM-AMELAND

Commandant Brandweer gemeente 
Anna Paulowna
Postbus 8
1760 AA  ANNA PAULOWNA

Commandant Brandweer gemeente De Marne
Postbus 11
9965 ZG  LEENS

Commandant Brandweer gemeente Delfzijl
Postbus 20 000
9930 PA  DELFZIJL

Commandant Brandweer gemeente Den Helder
Postbus 347
1780 AH  DEN HELDER

Commandant Brandweer gemeente Dongeradeel
Postbus 1
9100 AA  DOKKUM

Commandant Brandweer gemeente Eemsmond
Postbus 11
9980 AA  UITHUIZEN

Commandant Brandweer gemeente
Ferwerderadiel
Postbus 2
9172 ZJ  FERWERT

Commandant Brandweer gemeente
Franekeradeel
Postbus 58
8800 AB  FRANEKER

Commandant Brandweer gemeente Harlingen
Postbus 10 000
8860 HA  HARLINGEN

Commandant Brandweer gemeente Het Bildt
Postbus 34
9076 ZN  ST. ANNAPAROCHIE

Intergemeentelijke Brandweer Oldambt
Postbus 175
9670 AD  WINSCHOTEN

Commandant Brandweer gemeente
Schiermonnikoog
Postbus 20
9166 ZP  SCHIERMONNIKOOG

Commandant Brandweer gemeente Terschelling
Postbus 14
8880 AA  TERSCHELLING-WEST

Commandant Brandweer gemeente Texel
Postbus 200
1790 AE  DEN BURG
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Commandant Brandweer gemeente Vlieland
Postbus 10
8899 ZN  VLIELAND

Commandant Brandweer gemeente Wieringen
Postbus 1
1777 ZG  HIIPOLYTUSHOEF

Commandant Brandweer gemeente Wûnseradiel
Postbus 2
8748 ZL  WITMARSUM

Rijkswaterstaat dienstkring Afsluitdijk
Postbus 44
1779 ZG  DEN OEVER
tel 0227 - 511 245
fax 0227 - 511 616

Rijkswaterstaat dienstkring Texel
Postbus 8
1790 AA  DEN BURG
tel 0222 - 362 800
fax 0222 - 312 186
noodnet tel 22196

Rijkswaterstaat dienstkring Waddengebied
Friesland
Jacob Catsplein 3
8913 CS  LEEUWARDEN
tel 058 - 234 4848
fax 058 - 212 8906

Rijkswaterstaat dienstkring, dienstkring
Waddengebied Friesland rayon Ameland
Postbus 45
9163 ZL  NES AMELAND
tel 0519 - 552 304
fax 0519 - 552 283

Rijkswaterstaat dienstkring, dienstkring
Waddengebied Friesland rayon Terschelling
Willem Barentszkade 26
8881 BD  TERSCHELLING WEST
tel 0562 - 442 515
fax 0562 - 442 330

Rijkswaterstaat dienstkring, dienstkring
Waddengebied Friesland rayon Vlieland
Havenweg 23
8899 BC  VLIELAND
tel 0562 - 451 303
fax 0562 - 451 343

Rijkswaterstaat dienstkring Waddengebied
Groningen
Duurswoldlaan 2, Postbus 20003
9930 PA  DELFZIJL
tel 0596 - 642 299
fax 0596 - 619 973

Rijkswaterstaat directie Noord-Holland
Postbus 3119
2001 DC  HAARLEM
tel 023 - 530 1301
fax 023 - 530 1434
noodnet tel 25167
noodnet fax 25288

Rijkswaterstaat directie Noord-Holland, 
Gemaal IJmuiden (24-uurs meldpost)
Noordersluisweg 11
1975 AM  IJMUIDEN
tel 0255 - 564 242
fax 0255 - 536 524
noodnet tel 25223
noodnet fax 25308

Rijkswaterstaat directie Noord-Nederland
- hoofdafdeling water
- afdeling waterkeringen, scheepvaart en 

vaargeulen 
Postbus 2301
8901 JH  LEEUWARDEN
tel 058 - 234 4344
fax 058 - 324 4123
noodnet tel 56291

Rijkswaterstaat directie Noordzee
Postbus 5807
2280 HV  RIJSWIJK
tel 070 - 336 6600
fax 070 - 390 0691
noodnet tel 17371
telex 33782RWSNZ

Rijkswaterstaat, Dienstkring Texel, rayon
Waddenzee
Het Nieuwe Diep 45
1780 AH  DEN HELDER
tel 0223 - 625 041
fax 0223 - 613 718
noodnet tel 22349

Rijkswaterstaat, DCC V en W
Postbus 20906
2500 EX  DEN HAAG
tel 0800 3228369

Rijkswaterstaat, Informatiedienst Water
Postbus 175
1970 AD  IJMUIDEN
tel 0255 -545 600
fax 0255 -545 645
noodnet tel 25227
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Rijkswaterstaat, Meetdienst Noord-Nederland
Postbus 20003
9930 PA  DELFZIJL
tel 0596 - 642 222
fax 0596 - 610 385

Centrale Meldpost Waddenzee
Brandarisstraat 2
8881 AW  TERSCHELLING -WEST
tel 0562 - 443 100
fax 0562 - 442 355
noodnet tel 56247
overig marifoon: 4

Directoraat-generaal Goederenvervoer, 
coördinator nautisch beheer/teamleider
bestuur en beheer
Postbus 20904
2500 EX  DEN HAAG
tel 070 - 351 1502
fax 070 - 351 1548
noodnet tel 17378
telex  31040 DGGV-NL

Commandant Maritieme Middelen Den Helder
Postbus 10 000
1780 CA  DEN HELDER
tel 0223 - 654 360
fax 0223 - 654 350

Verkeerscentrale Den Helder
Postbus 10 000
1780 CA  DEN HELDER
tel 0223 - 657370
fax 0223 - 657133

Kustwachtcentrum (KWC) Den Helder
Postbus 10 000
1780 CA  DEN HELDER
alarmnummer: 0900 0111
operationeel: 0223 – 542300
voorlichting:  0223 658333/334
administratie: 0223 658300
fax 0223 - 658358
noodnet tel 22193
noodnet fax 22211
telex 71088
leider Operationeel team: 0223-658330

Havencoördinatiecentrum Eemsmonding
(Groningen Seaports)
Postbus 20 004
9930 PA  DELFZIJL
tel 0596 - 640 477
noodnet tel 59141
telex  53299hsddz.nl

Hoofdinspectie voor de Gezondheidszorg
Postbus 16119
25000 BC  DEN HAAG
tel 070 - 340 5340
fax 070 - 340 7834
noodnet tel 17300

LNV directie Noord
Postbus 30032
9700 RM  GRONINGEN
tel 050 - 520 4707
fax 050 - 527 0183

LNV directie Noord-West
Postbus 603
1110 AP  DIEMEN
tel 020 - 495 3100
fax 020 - 495 3111

Ministerie van VROM
Postbus 30945
2500 GX  DEN HAAG

BOT-mi
PM
tel 070 - 383 2425

Ministerie van BZK, t.a.v. mw. S. Berk
Postbus 20011
2500 EA  DEN HAAG

NCC
PM
DEN HAAG

LOCC
PM
DEN HAAG

Vliegbasis Leeuwarden
Keegsdykje 7
8919 AK  LEEUWARDEN
tel 058 2346004
fax 058 2346923
noodnet tel 560006007

RMC Noord
PM
ASSEN

Inspectie OOV
PM
DEN HAAG
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Meldkamer Fryslân
Postbus 269
8901 BB  LEEUWARDEN
tel 058 - 8808309
fax 058 - 8808231
noodnet tel 56161
noodnet fax 56162

Meldkamer Ambulance en Brandweer 
te Groningen
Postbus 584
9700 AN  GRONINGEN
tel 050 - 367 4777 (tijdens kantooruren)
fax 050 - 367 4715
noodnet tel 59804
noodnet fax 59166

Meldkamer Noord-Holland Noord
Postbus 9347
1800 GH  ALKMAAR
tel 072 - 564 4444
fax 072 - 560 0019
noodnet tel 22801
noodnet fax 22125

Hulpverleningsdienst Groningen, 
sectie voorlichting
Postbus 584
9700 AN  GRONINGEN
tel 050 - 3674120
fax 050 - 3674666

Commandant Regionale Brandweer Fryslân
Postbus 88
8900 AB  LEEUWARDEN
tel 058 - 299 6699
fax 058 - 299 6690
noodnet tel 56802
noodnet fax 56139

Commandant Regionale Brandweer Groningen
Postbus 584
9700 AN  GRONINGEN
tel 050 - 367 4777
fax 050 - 367 4715
noodnet tel 59804
noodnet fax 59166

Commandant Regionale Brandweer Noord-
Holland Noord
Postbus 416
1800 AK  ALKMAAR
noodnet tel 22802

Korpschef Regiopolitie Fryslân
Postbus 269
8901 BB  LEEUWARDEN
tel 058 - 8808400
fax 058 - 880 8570
noodnet tel 56807

Korpschef Regiopolitie Groningen
Postbus 588
9700 AN  GRONINGEN
tel 050 - 599 5995
fax 050 - 599 5699
noodnet tel 59326

Korpschef Regiopolitie Noord-Holland Noord
Postbus 21
1800 AA  ALKMAAR
tel 072 - 5498000
fax 072 - 5498900
noodnet tel 22803

KLPD Groep Delfzijl
Duurswoldlaan 2
9936 PA  DELFZIJL
tel 0596 - 633 269
fax 0596 - 633 442
mobiel nummer P56, 0621518472

KLPD Groep Den Helder
Het Nieuwe Diep 33
1781 AD  DEN HELDER
tel 0223 - 616 767
fax 0223 - 616 769
mobiel nummer P25, 0655815913

KLPD unit Waddenzee, dienst Waterpolitie
Postbus 20
8860 AA  HARLINGEN
tel 0517 - 430 047
fax 0517 - 419 863
mobiel nummer P96, 0621576471

KLPD Lauwersoog (groep Harlingen)
Haven 4
9976 VN  LAUWERSOOG
tel 0519 - 345 100
mobiel nummer 06 - 528 748 35

KLPD Waterpolitie
Hoofdstraat 54
3970 AC  DRIEBERGEN
tel 0343 -535 340
fax 0343 - 514 620
noodnet tel 34813
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Regionaal Geneeskundig Functionaris
Groningen
Postbus 584
9700 AN  GRONINGEN
tel 050 - 367 2505
fax 050 - 367 3196
noodnet tel 59258

Regionaal Geneeskundig Functionaris Noord-
Holland Noord
Postbus 368
1780 AJ  DEN HELDER
tel 0223 - 671540
fax 0223 - 671 507
noodnet tel 22141

Regionaal Geneeskundig Functionaris Fryslân
Postbus 612
8901 BK  LEEUWARDEN
tel 058 - 233 4334
fax 058 - 213 6488
noodnet tel 56205 + 56207
noodnet fax 56335

Bureau GHOR Groningen
Postbus 584
9700 AN  GRONINGEN
tel 050 - 367 4300
fax 050 - 367 4302

Bureau SMH/GHOR
Postbus 233
1740 AE  SCHAGEN
tel 0224 - 273 027
fax 0224 - 214 840

GGD/GHOR Fryslân
Postbus 612
8901 BK  LEEUWARDEN
tel 058 - 234 7000

Regionaal Ambulancevervoer Groningen
Kastanjelaan 2
9741 CP  GRONINGEN
tel 050 - 311 4666
fax 050 - 368 5166

Vereniging Ziekenvervoerders in Fryslân,
t.a.v. de voorzitter
p/a Oosterkade 129
8911 KJ  LEEUWARDEN
tel 058 - 213 3000
fax 058 - 212 1364

RAV Noord-Holland Noord
PM

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
Postbus 434
1970 AK  IJMUIDEN
tel 0255 - 520 501
fax 0255 - 522 572

Waterschap Hollands Kroon
Postbus 23
1770 AA  WIERINGERWERF
tel 0227 - 606 600
fax 0227 - 606 611
noodnet tel 22218

Waterschap Hunze en Aa's
Postbus 195
9640 AD  VEENDAM
tel 0598 - 693 800
fax 0598 - 693 893
noodnet tel 59248

Waterschap Noorderzijlvest
Postbus 18
9700 AA  GRONINGEN
tel 050 - 304 8911
fax 050 - 3048226
noodnet tel 59003

Wetterskip Fryslân, afdeling Ameland
Postbus 40
9263 ZL  NES-AMELAND
tel 0519 - 542 200
fax 0519 - 543 191
noodnet tel 56298

Wetterskip Fryslân, afdeling Terschelling
Oosterburen 27
8891 GA  TERSCHELLING-MIDSLAND
tel 0562 - 448 952
fax 0562 - 449 283
noodnet tel 56245

Wetterskip Fryslân, sector zeedefensie
Postbus 36
8900 AA  LEEUWARDEN
tel 058 - 233 9933
fax 058 - 233 9966
noodnet tel 56244
noodnet fax 56361

Hoogheemraadschap van uitwaterende sluizen
in Hollands Noorderkwartier
Postbus 15
1135 ZH  EDAM
tel 0299 - 391 391
fax 0299 - 391 491
noodnet tel 29205
noodnet fax 29288
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Hoogheemraadschap van uitwaterende sluizen
in Hollands Noorderkwartier
Zeeweg 12
1783 AC  DEN HELDER
tel 0223 - 685 900
fax 0223 -685 901
noodnet tel 22207
noodnet fax 22208

BV Rederij Doeksen en Zonen
Waddenpromenade 5
8861 NT  HARLINGEN
tel 0517 - 491 500
fax 0517 - 413 303

TESO-bootdienst
Pontweg 1
1797 SN  DEN HOORN-TEXEL
tel 0222 - 369 600
fax 0222 - 369 659

Wagenborgen Passagiersdiensten BV
Postbus 70
9163 ZM  NES-AMELAND
tel 0519 - 546 111
fax 0519 - 542 905

Zeeverkeerspost Ameland
Oranjeweg 47
9161 CB  HOLLUM-AMELAND
tel 0519 - 554 145
fax 0519 - 554 850

Zeeverkeerspost Eierland
Vuurtorenweg 186
1795 LN  DE COCKSDORP
tel 0222 - 316 270
fax 0222 - 316 700

Zeeverkeerspost Schiermonnikoog
Vuurtorenpad 28
9166 RW  SCHIERMONNIKOOG
tel 0519 - 531 247
fax 0519 - 531 000

Wasserschutzpolizei Kommissariat
Am Seemansheim 4
D-26723  EMDEN DUITSLAND
tel 04921/891-558
telex   0491/33387

Duitse Overheid
PM

Landschapsbeheerder(s) Groningen
PM

Landschapsbeheerder(s) Fryslân
PM

Landschapsbeheerder(s) Noord-Holland Noord
PM


