Incidentbestrijdingsplan Waddenzee

versie 6.1
Vastgesteld door de Stuurgroep CRW
10 december 2009

Incidentbestrijdingsplan Waddenzee / versie 6.1 / vastgesteld door de Stuurgroep 10 december 2009

1

0-1 Voorwoord
In de afgelopen jaren is vanuit het Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee, de CRW
regeling, samen met het landelijke projectbureau Waterrand, gewerkt aan de ontwikkeling
van een nationale uniforme werkwijze voor de incidentbestrijding op het water.
Inmiddels is het project Waterrand afgerond en heeft dit geresulteerd in een landelijk unité de
doctrine voor de incidentbestrijding op het water verwoord in het ‘Handboek
Incidentbestrijding op het Water’. Met de komst van de wet op de Veiligheidsregio’s is het
moment daar om de CRW regeling te actualiseren en om te bouwen naar een
Incidentbestrijdingsplan voor de Waddenzee, afgekort het IBP-W.
In oktober 2009 hebben alle direct betrokken partners de eerste consultatieversie van het
IBP-W ontvangen. Diverse partners hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om hier
een reactie op te geven. Deze reacties zijn door het CRW secretariaat in beeld gebracht en
met advies op 10 december 2009 voorgelegd aan de Stuurgroep CRW die vrijwel alle
aanbevelingen heeft laten verwerken.
De bijgevoegde definitieve versie wordt nu ter vaststelling voorgelegd aan de Voorzitters van
de drie betrokken Veiligheidsregio’s.
De opbouw van het IBP Waddenzee.
Deel 0. Het algemene deel waarin de doelstelling, de vaststelling en het beheer aan de orde
komen. Ook wordt de samenhang met andere planvorming beschreven. In dit deel is de
noodzaak aangegeven gegeven tot het maken van bovenregionale afspraken over
implementatie, opleiding, training en oefening. Het beheer van het IBP-W gaat in 2010 (met
de komst van de Wet Veiligheidsregio’s) van de Provincie Fryslân naar de Veiligheidsregio
i.o. Fryslân waar ook het secretariaat van het CRW wordt ondergebracht.
Deel A. Dit deel bevat het coördinatieplan waarin de afbakening van het gebied, de
betrokken partijen en de randvoorwaardelijke processen zijn geregeld. Dit betreft:
1. Melding en alarmering met de rol van de verschillende meldkamers;
2. Leiding en coördinatie met de toelichting wie wanneer de coördinerende regio is;
3. Op- en afschaling waarbij de ‘reguliere’ GRIP fasering wordt gevolgd;
4. Informatiemanagement;
Het werkingsgebied wordt uitgebreid met de open havens aan de Waddenzee. Daarbij valt in
dit plan de Noordzeegrens samen met de grens van de wet Bestrijding Ongevallen
Noordzee, wet BON.
Deel B. Dit is het operationele deel van het plan met de maatregelenkaarten per scenario. In
dit deel wordt beschreven hoe de melding en alarmering verloopt, wie verantwoordelijk is en
wie betrokken is, en welke maatregelen getroffen worden. Met de scenariokaarten wordt
eveneens de basis van het informatiemanagement gelegd. De kaarten geven aan wie en hoe
informatie gedeeld moet worden. Speciale scenariokaarten zijn opgesteld voor de
locatiespecifieke maatregelen, als incidenten met de veerdiensten. Voordeel is dat de
algemene afspraken overal op de Waddenzee dezelfde zijn en dat bij wijzigingen hiervan
alleen dit plan aangepast hoeft te worden.
De bijlagen bevatten informatie over de risicoanalyse, de verbindingsschema’s, de
inzetvoorstellen, de beschikbare middelen, de aanlandingsplaatsen, enz. Het plan is echter
nog niet compleet. Er is nog geen multidisciplinair dekkingsplan maar ook andere gegeven
informatie zal wijzigen, dit vraagt om adequate bijhouding en borging. Het beheer van dit
plan wordt belegd bij het secretariaat van het CRW. De bewaking en borging vindt plaats
vanuit de hiervoor ingerichte operationele en bestuurlijke overlegstructuur, tevens
verantwoordelijk voor het op- en vaststellen van de Waddenzeebrede oefenjaarplannen.
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Tot slot, het plan wordt digitaal beschikbaar gesteld zodat het IBP-W 24 uur per dag 7 dagen
per week geraadpleegd en gebruikt kan worden.

Bert Swart
Burgemeester Schiermonnikoog
Voorzitter Stuurgroep CRW
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DEEL 0 ALGEMEEN
1.

Inleiding

1.1 Aanleiding
Inleiding

Bij de incidentbestrijding op de Waddenzee kunnen veel partijen betrokken
zijn, die niet dagelijks met elkaar samenwerken. Om die reden is het
belangrijk dat vooraf vastligt wie verantwoordelijk is voor een proces en
wie betrokken is bij de uitvoering.
Gezien de vele landelijke ontwikkelingen, heeft de Stuurgroep CRW
opdracht gegeven om het Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee
te actualiseren. De opdracht is uitgevoerd door het Waddenzeebreed
Waddex met ondersteuning vanuit het project Waterrand.
In de actualisatie zijn de volgende punten meegenomen:
- afwachting nieuwe wetgeving
- afstemming (bestuurlijk) gebiedsaanduiding
- afwegingen Waterrand
- afstemming rond evaluatierapporten,
- afstemming rond calamiteitenbestrijdingsplannen RWS
Het voorliggende Iincidentbestrijdingsplan Waddenzee (IBP) beschrijft:
- de bestuurlijke coördinatie voor het optreden bij grote incidenten
- de operationele uitvoering van de hulpverlening aan de hand van
- scenario's.
Daarmee komt dit plan in de plaats van het Coördinatieplan
Rampenbestrijding Waddenzee. De operationele uitvoering is gebaseerd
op het Handboek Incidentbestrijding op het water dat een resultaat is van
het project Waterrand.

1.2 Doelstelling
Doelstelling

Doel van dit incidentbestrijdingsplan is vast te leggen hoe de meest
uiteenlopende incidenten op de Waddenzee bestreden gaan worden.
Voor het plan zijn de volgende kaders gehanteerd.
• De scope is multidisciplinair;
• Moet aansluiten bij de dagelijkse praktijk
• Het plan is bruikbaar voor alle niveaus van opschaling;
• Het plan gaat in op de te nemen acties. Niet op de monodisciplinaire
uitwerking daarvan.
• Het plan gaat in op de bestuurlijke coördinatie.
• Het plan moet aansluiten op de drie Regionale Crisisplannen van de
drie betrokken Veiligheidsregio’s.
• Het plan voldoet aan de geschetste kaders in het Handboek
Incidentbestrijding op het Water.
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1.3 Leeswijzer
Opbouw

Qua opzet is gekozen voor het goed toegankelijk presenteren van de voor de
hulpverleningsdiensten vereiste operationele informatie. Het
incidentbestrijdingsplan is daarom in delen opgebouwd.

Deel 0

Het algemene deel behandelt in hoofdstuk 1 de aanleiding, doel,
samenhang, beheer en opleiding, oefening en vaststelling van het
incidentbestrijdingsplan.

Deel A

Deel A behandelt de algemeen geldende afspraken.
Hoofdstuk 2 gaat in op de afbakening van het gebied waar dit plan voor
geldt. Evenals een beschouwing van de risico’s.
Hoofdstuk 3 bevat de betrokken partijen.
Hoofdstuk 4 behandelt de randvoorwaardelijke processen, hierin aandacht
voor melding/alarmering en leiding en coördinatiestructuur met specifieke
aandacht voor de coördinatie en communicatie tussen de land- en
zeeonderdelen. Dit deel vormt de basiskennis die bekend moet zijn bij alle
leidinggeven die bij een hulpverlening op de Waddenzee betrokken zijn.

Deel B

Deel B behandelt per scenario de operationele uitwerking van het
incidentbestrijdingsplan. In hoofdstuk 5 worden alle zeven scenario's in
aparte netwerkkaarten uitgewerkt. In de netwerkkaart zijn de maatregelen en
informatiestromen benoemd, die voor dat scenario specifiek zijn. Onder
scenario 8 komen de specifieke scenario’s apart aan bod. Dit deel is
specifiek bedoeld voor alle operationele functionarissen (o.a. veld, ROT en
actiecentra)
Aan het incidentbestrijdingsplan zijn bijlagen toegevoegd behorende bij het
algemene deel 0, deel A en deel B.

1.4 Samenhang planvorming
Planvorming

Het IBP maakt onderdeel uit van een systeem van planvorming binnen de
rampbestrijding. Hieronder is dat in een tabel weergegeven, de tabel is geënt op
toekomstige ontwikkelingen (nieuwe indeling conform het Wetsvoorstel
veiligheidsregio’s)
Incidentbestrijdingsplan Waddenzee
(inclusief bestuurlijk convenant)
Crisisplan NoordHolland Noord

Onderliggende
plannen

Crisisplan
Fryslân

Onderliggende
plannen

Crisisplan
Groningen

Onderliggende
plannen
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-

Incidentbestijdingsplan Waddenzee (bestuurlijk en operationeel)
Crisisplan (zoals bedoeld in de Wet Veiligheidsregio’s)
Onderliggende plannen:
- Rampbestrijdingsplan (zoals bedoeld in de Wet Veiligheidsregio’s)
- Calamiteitenplan (zoals oa. bedoeld in de Rijkswaterstaatwet)
- Monodisciplinaire plannen/procedures e.d. (bv. Aanvalsplannen)

NB. De benaming van bovenstaande plannen in de veiligheidsregio’s kan
afwijken van elkaar en van de wettekst, het gaat hier om soortgelijke plannen van
hetzelfde niveau maar met een andere benaming (Bijvoorbeeld:
Crisisbestrijdingsplan/Crisisbeheersingsplan). Ook deze plannen behoren tot het
systeem van planvorming en maken dus deel uit van het bovenstaande systeem.
IBP
Waddenzee

Rampbestrijdingsplannen

Het Incidentbestrijdingsplan Waddenzee behelst afspraken over (bestuurlijke en
operationele) interregionale coördinatie voor het optreden bij incidenten op de
Waddenzee. Dit houdt in dat voor calamiteiten op en rond de Waddenzee een
“virtuele” interregionale veiligheidsregio Waddenzee is gecreëerd met behoud
van de “eigen” regionale coördinatie structuur binnen de drie veiligheidsregio’s
zoals beschreven in het Crisisplan.
Omdat dit een specifieke situatie is en de bestrijding vaak de gemeente- of
veiligheidsregiogrenzen overschrijden, en er veel verschillende partijen
betrokken zijn bij de feitelijke incidentbestrijding is dit plan vergelijkbaar met een
coördinatieplan. Het incidentbestrijdingsplan voor incidenten op het water kent
eenzelfde vaststellingstraject als een coördinatieplan. De vaststelling geschiedt
door de besturen van elke veiligheidsregio afzonderlijk. Echter het plan zal
tevens in de Stuurgroep CRW ter vaststelling worden aangeboden. Hierin zijn
o.a. RWS, Provincie, Waterschappen, LNV en het KWC vertegenwoordigd.

In het Waddenzeegebied zijn diverse rampbestrijdingsplannen vastgesteld.
Deze rampbestrijdingsplannen haken aan bij het Crisisplan van de
desbetreffende regio. Het rampbestrijdingsplan valt onder het Crisisplan. Dit
houdt in dat wanneer een rampbestrijdingsplan betrokken is bij de op de
voorhandenzijnde calamiteit op en rond de Waddenzee, de burgemeester
van een aan de Waddenzee gelegen gemeente kan besluiten om
interregionale coördinatie op te starten.
Rampbestrijdingsplannen op de Waddenzee zijn bijvoorbeeld:
• Rampbestrijdingsplan Veerdiensten
• Rampbestrijdingsplan Teso
• Rampbestrijdingsplannen van de Waddenzeehavens
• Calamiteitenplan RWS
Rampbestrijdingsplannen op de vaste wal (BRZO bedrijven) zoals:
• RBP Marine ‘Nieuwe haven’
• RBP Nam Den Helder (ook transportleidingen)
• RBP Chemiepark Delfzijl.
Rampbestrijdingsplannen geldig op de Noordzee zoals:
• Rampenplan voor de Noordzee
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Calamiteiten
plannen
waterstaatwerken

In en langs de Waddenzee zijn de calamiteitenplannen en onderliggende
calamiteitenbestrijdingsplannen van Rijkswaterstaat en Waterschappen
van kracht voor het waterkeringbeheer, waterkwantiteitsbeheer (+ nautisch
beheer), waterkwaliteitsbeheer en objectbeheer. Bij een waterstaatkundige
calamiteit met grote gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van de
mens of met grote economische schade kan ook de Dijkgraaf of de
Hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat verzoeken het IBP
Waddenzee op te starten.

Havens rond de
Waddenzee

In dit IBP zijn de havens met een open verbinding naar de Waddenzee
onderdeel geworden van dit plan.
De calamiteitenbestrijdingsplannen van de havens moeten zijn afgestemd
op het IBP Waddenzee. Dit is een verantwoordelijkheid van de
veiligheidsregio’s.
Voor de grote zeehavens geldt tevens de Havenbeveiligheidswet. Die richt
zich met name op preventie. In onderstaand diagram is weergegeven hoe
het havenveiligheidsplan zich verhoudt tot het IBP.
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Allertering
Terrorisme
dreiging

Binnen het plangebied is een aantal sectoren aangesloten op het
Alerteringssysteem Terrorismebestrijding. Er zijn afspraken door de
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding met de betreffende sector
over verschillende beveiligingsmaatregelen bij verhoogde dreiging. De
sector blijft verantwoordelijk voor de genomen maatregelen, maar de
Burgemeester kan op grond van openbare orde en veiligheid de
verantwoordelijkheid overnemen. De volgende sectoren binnen het
plangebied zijn aangesloten op het alerteringssysteem
Terrorismebestrijding:
- sector Zeehavens (werkwijze Havenbeveiligingsplan)
- sector chemie (Industrie)
- sector waterkeringen en tunnels (Waterschap)
- sector Spoor én Stad en Streekvervoer

Eems Dollard
gebied.

Het Eems Dollard gebied valt onder het IBP Waddenzee. Het gebied heeft
een hoog risico op incidenten en staat in open verbinding met de
Waddenzee. Het kan gezien worden als een subgebied van het
Samenhangend Risico WaterSysteem Waddenzee. Het is daarom ook
voor dit plan relevant kennis te nemen van de Duits Nederlandse
verdragen, die voor het Eems Dollardgebied van kracht zijn.
Eems Dollard verdrag.
In het grensgebied van de Nederlandse territoriale zee met die van de
Bondsrepubliek Duitsland bestaan twee verdragen die doorlopen in de
interne wateren van beide landen. Het "Eems-Dollardverdrag" uit 1960
definieert buitengrenzen van dit verdrag die deels gebaseerd zijn op de
zes-meter dieptelijn GLWS. De zes-meter dieptelijn LAT die daar bij
benadering mee overeen komt is weergegeven op de Duitse kaart 90 maar
niet op de Nederlandse versie van deze kaart (Nederlands kaartnummer
1460, internationaal kaartnummer INT1461). De buitengrens van dit
verdrag lag bij de inwerkingtreding op 3 nautische mijlen uit de kust, de
toenmalige grens van de territoriale zee.
De "Aanvullende Overeenkomst bij het Eems-Dollardverdrag" uit 1962
definieert vaste zijwaartse- en buitengrenzen en een lijn daartussen die
eindigt in punt c”. Het "Aanvullende Overeenkomst bij het EemsDollardverdrag" heeft slechts betrekking op opsporing en winning van
aardolie en aardgas. De zijwaartse grenzen van de beide EemsDollardverdragen komen niet met elkaar overeen. De situatie is
weergegeven in Figuur 4. Er bestaat geen overeengekomen maritieme
grens tussen Nederland en de Bondsrepubliek Duitsland voor de
territoriale zee. De grenzen van de beide verdragen geven ook geen
grenzen aan van het gebied in de territoriale zee dat beide landen elkaar
betwisten.
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Verdrag Duits Nederlandse samenwerking op het gebied van
brandveiligheid.
In het verdrag: Duits Nederlandse samenwerking op het gebied van
brandveiligheid is overeengekomen dat de Duitse federale overheid en
voor deze de stad Emden aan Duitse zijde verantwoordelijk is voor de
brandveiligheid in de monding van het binnenwater Eems en de
aangrenzende zeewaterweg. De Duitse blusboot Gustav Meijer kan ook op
Nederlandse water worden ingezet.

1.5 Beheer en implementatie
Beheer

De verantwoordelijkheid voor de crisisbeheersing op de Waddenzee ligt bij
de Veiligheidsregio's Groningen, Noord-Holland Noord en Fryslân. In het
Waddenzeegebied is Regio Fryslân de Coördinerende Veiligheidsregio.
De regio Fryslân heeft ten aan zien van de preparatie de bovenregionale
coördinatie van de incidentbestrijding op de Waddenzee. In de
voorbereidingsfase betekent dit dat deze regio (met waterfunctionaris) de
spil vormt van de planvorming, opleiding
en oefening van
incidentbestrijding op het water. Het maken van goede afspraken met de
(landelijke) waterpartijen en de aanpalende Veiligheidsregio’s is hier een
belangrijk onderdeel van.
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Stuurgroep
CRW Bestuurlijk
Waddenzee
Overleg (BWO)

Voor het beheer van het coördinatieplan is de Stuurgroep Waddenzee
ingesteld. De stuurgroep wordt voorgezeten door een burgemeester vanuit
een waddengemeente en bestaat verder uit vertegenwoordigers op
directieniveau vanuit de drie betrokken Veiligheidsregio’s, de Politie, de
Provincie Fryslân namens Groningen en Noord Holland, de gemeenten,
RWS, de Kustwacht en het LNV.
Medio 2010 wordt de Stuurgroep gewijzigd in het Bestuurlijke Waddenzee
Overleg, het BWO. Het BWO bestaat uit een voorzitter, tevens db lid van
het veiligheidsbestuur Fryslân, 3 burgemeesters van de eiland- en
kustgemeenten, vertegenwoordigers van de directies van: de drie
Veiligheidsregio's, Rijkswaterstaat, het Kustwachtcentrum en de voorzitter
van het operationele Waddenzeeoverleg.

Taken
stuurgroep BWO

De stuurgroep heeft als kerntaak het periodiek (laten) actualiseren en
beheren van het IBP Waddenzee. Zij worden daarover geïnformeerd en bij
ondersteund door een (water) functionaris die voor deze taak is vrijgesteld
en werkzaam is binnen de Veiligheidsregio Fryslân. Deze
Waterfunctionaris is tevens voorzitter van het Waddenzeebreed Waddex.
Taken BWO:
• Bepalen van het ambitieniveau en kwaliteitseisen voor de
incidentbestrijding op de Waddenzee. Afstemmen van de
autonome wensen en eisen in een gedragen bestuurlijke
consensus;
• De zorg voor het opstellen, aanbieden en onderhouden van het
Incident bestrijdingsplan Waddenzee (IBP) aan de besturen van de
drie veiligheidsregio’s;
• Het (meerjaren) opleidings- en oefenplan vastgestellen en
aanbieden aan de drie veiligheidsregio’s;
• De zorg voor het evalueren van opleidingen, oefenen en eventuele
incidenten evaluaties;
• Het signaleren van bestuurlijke en operationele knelpunten en
aandragen en bepalen van mogelijke oplossingen.

Waddenzeebreed Waddex Operationeel
Waddenzee
Overleg (OWO)

Voor de operationele coördinatie is het Waddenzeebreed Waddex
ingesteld. Dit overleg wordt voorgezeten door een operationele
vertegenwoordiger van de veiligheidsregio Fryslân en bestaat verder uit
vertegenwoordigers vanuit de betrokken veiligheidsregio’s, de Politie,
KLPD, vertegenwoordigers van de gemeenten, RWS, de Kustwacht,
KNRM en het LNV.
Medio 2010 wordt het Waddex gewijzigd in het Operationeel Waddenzee
Overleg, het OWO met ondersteunende werkgroepenten behoeve van het
opleiden, trainen, oefenen, planvorming en procedures.
Het OWO bestaat een voorzitter, tevens waterfunctionaris, en deelnemers
van RWS, KWC (of vertegenwoordigers) LNV, KLPD, medewerker
gemeenten (oranje kolom) en medewerkers crisisbeheersing van de
veiligheidsregio's.
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Taken
Waddenzeebreed Waddex OWO

Het Waddenzeebreed Waddex overleg heeft de regie en coördinatie over
de uitvoering van het beheer van het IBP Waddenzee. Het overleg wordt
voorgezeten door de (water)functionaris, die tevens de linking pin vormt
met de Stuurgroep CRW. In het Waddenzeebreed Waddex zijn alle bij
incidentbestrijding op het water betrokken hulpverleningsdiensten op
tactisch niveau vertegenwoordigd.
Taken OWO:
• de bovenregionale coördinatie van operationele processen in een
koude fase;
• operationele vertalen CRW/ IBP;
• het inventariseren, opstellen, afstemmen, aansturen en regisseren
van de oefendoelen, de oefenbehoefte en oefenplannen;
• de afstemming (tussen de regio’s) met de stuurgroep en de drie
betrokken veiligheidsregio’s;
• de afstemming met de directies van de betrokken organisaties
voorafgaand aan de stuurgroepvergaderingen.

Taken waterFunctionaris

De waterfunctionaris heeft tot taak om in de voorbereiding de activiteiten
van alle partijen betrokken bij incidentbestrijding op en rond het
samenhangende watersysteem te organiseren. In deze netwerkfunctie is
contact met de betrokken partijen van belang om de organisatie van de
incidentbestrijding op te bouwen en in stand te houden. Het beheer van
het Incidentbestrijdingsplan, het Multidisciplinair Opleiding, Training en
Oefenplan
en
de
Waterrandprocedures
vallen
onder
de
verantwoordelijkheid van de waterfunctionaris. Hiervoor is afstemming en
eventueel het sluiten van convenanten met de partijen noodzakelijk over
de capaciteit en mogelijkheden van de verschillende diensten die op het
water opereren.

Implementatie

De bestuurlijk en operationeel functionarissen binnen het SRWS moeten
zich het incidentbestrijdingsplan (IBP) eigen maken en opgeleid worden.
Nadat de kennis en kunde aanwezig is, zal het plan op onderdelen
beoefend worden.
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Actualisatie

Het Incidentbestrijdingsplan Waddenzee (IBP Waddenzee) wordt
tenminste éénmaal per jaar gecontroleerd op actualiteit en indien nodig
herzien en bijgewerkt, dit wordt gedaan door de waterfunctionaris. De
actualisatie wordt bekrachtigd door de stuurgroep Waddenzee of m.i.v.
medio 2010 het BWO overleg. Het plan wordt permanent digitaal (als pdf)
op het internet beschikbaar gesteld.
Er wordt daarbij rekening gehouden met relevante veranderingen die van
invloed (kunnen) zijn op de beschreven scenario’s, met veranderingen in
de organisatie en taken van bij de bestrijding van incidenten betrokken
diensten en organisaties, met nieuwe technische kennis en met inzichten
omtrent de bij incidenten te nemen maatregelen.
Verder is actualisatie noodzakelijk van het IBP Waddenzee indien:
- het maatschappelijk wenselijk is om scenario’s aan te passen;
- wettelijke bepalingen zijn gewijzigd;
- bestuurlijke wijzigingen moeten worden aangebracht.

1.6 Opleiden en oefenen
Opleiden en
oefenen

Vanuit het Waddengebied is een Meerjaren Multidisciplinair Opleidings-,
Trainings- en Oefenenbeleidsplan (MMOTO) opgesteld. De drie betrokken
Veiligheidsregio’s en RWS zijn de aangewezen organisaties om hier (in
samenwerking met andere betrokken partijen) uitvoering aan te geven.
Hiervoor wordt jaarlijks een oefenjaarplan opgesteld. Het MMOTO en de
oefeningen uit dit jaarplan zullen geïntegreerd moeten worden in de
regionale oefenplannen van de betreffende Veiligheidsregio’s.
Na de implementatie fase zal vervolgens iedereen geoefend moeten
blijven in het handelen conform de afspraken in het IBP Waddenzee.

1.7 Vaststelling
Vaststelling

Het IBP Waddenzee is een actualisatie van het CRW. Het CRW convenant
blijft van kracht en is ondertekend door:
De burgemeesters van de Waddengemeenten;
Commissaris van de Koningin van Friesland
Commissaris van de Koningin van Groningen
Commissaris van de Koningin van Noord Holland
Het ministerie van Verkeer en waterstaat
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij
Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wet op de Veiligheidsregio’s
wordt bij de vaststelling van het IBP Waddenzee de ondertekening van het
CRW convenant uitgebreid met:
Het bestuur en regionaal college van de Veiligheidsregio Noord-Holland
Noord
Het bestuur en regionaal college van de Veiligheidsregio Fryslân
Het bestuur en regionaal college van de Veiligheidsregio Groningen
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DEEL A COORDINATIEPLAN
2.

Werkingsgebied

2.1 Werkingsgebied van het plan
Werkingsgebied

Het IBP Waddenzee heeft als werkingsgebied het gehele Nederlandse
deel van de Waddenzee, zoals is aangegeven op de bijgaande kaart. De
aangrenzende (open)havens vallen onder het werkingsgebied van het
plan.
Wanneer (dreigende) ongevallen en rampen alleen het land betreffen,
volstaan de bestaande plannen en afspraken. Voor bronnen op het water
zijn de afspraken van het IBP bepalend, ook indien een gebeurtenis zowel
land- als wateraspecten kent.
De Waddenzee staat in directe verbinding met de Noordzee en het Eems
Dollard gebied, waarvoor aparte afspraken zijn gemaakt. Hiermee moet
worden afgestemd. De belangrijksten daarvan zijn het Rampenplan
Noordzee en het Eems Dollard Verdrag.
Figuur 2.1 Overzicht werkingsgebied IBP Waddenzee
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Kaarten

Figuur 2.2. Grenzen van de Veiligheidsregio’s binnen het werkingsgebied
IBP Waddenzee.



Figuur 2.3 Overzicht van nautisch beheergrenzen
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Kaarten



Figuur 2.4 Overzicht Waterschapsgrenzen
Waterschappen betrokken bij het IBP Waddenzee
- Waterschap Blija Buitendijks
- Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
- Hunze en Aa’s
- Noorderzijlvest
- Wetterskip Fryslân

Figuur 2.5 PKB grens en wet BON

Detail

Aan landzijde ligt de grens op de kruinlijn van de dijken en bij havens is de

Incidentbestrijdingsplan Waddenzee / versie 6.1 / vastgesteld door de Stuurgroep 10 december 2009

18

kade de grens. Voor afbakening van het IJsselmeer (SAMIJ gebied) ligt de
grens aan de Waddenzeekant van de sluizen.
De grenzen worden gevormd door:
• De Waddeneilanden, grens PKB lijn (gemiddeld hoog waterlijn);
• De kruinlijn van de dijken;
• De kades
• De wateren in open verbinding met het Waddenzee:
o Noordzee: aansluiting grens wet BON
o Eems Dollardgebied: SAR- grens uit Opplan SAR
• De wateren in de havens die in openverbinding met de Waddenzee
staan tot aan het eerste obstakel (brug, waterkering, zout/zoetwater
grens).
• Voor de infrastructuur betekent dit inclusief de pijpleiding onder het
water.

2.2. Risicoanalyse van het samenhangend Risico Watersysteem
2.2.1 Risicomaatlat
Risicoanalyse

Doel van de risicoanalyse is het voeden van het bestuurlijk
timmermansoog. Hiermee kan een inschatting gemaakt worden van de
kans en omvang van eventuele incidenten in het Waddengebied. Hiermee
hangt samen hoe de voorbereiding op de bestrijding van mogelijke
scenario's opgepakt kan worden in termen van planvorming en middelen.
Het betreft hier een landelijke methodiek.
Voor het Waddenzeegebied is een scan uitgevoerd voor het totale gebied.
De scan is uitgevoerd op basis van het Handboek incidentbestrijding op
het water waarvan de resultaten zijn opgenomen in bijlage 1
figuur 2.2 Kans en effect van de zeven beschreven scenario's

In de grafiek valt het scenario ‘mens en dier in nood’ op. De oorzaak voor
deze relatief hoge score kan gezocht worden in de drukke toeristische
activiteiten op de Waddenzee. Daarnaast worden dagelijks grote
hoeveelheden mensen van en naar de Waddeneilanden vervoerd.
Het feit dat het scenario ordeverstoring, qua effect hoog scoort is terug te
voeren op het feit dat als er een calamiteit op het Wad (werelderfgoed)
plaatsvindt, de nationale en internationale reacties hierop fel kunnen zijn.
In de bijlage is er onderscheid gemaakt in het westelijk en oostelijk
Waddenzee gebied.
Op het westelijk deel van de Waddenzee wordt een relatief grote
hoeveelheid gevaarlijke stoffen vervoerd van Den Helder richting de
Stevinsluizen van de Afsluitdijk. Dit is in dezelfde orde van grootte als die
op de Eems-Dollard, alleen vindt het transport hier met
binnenvaartschepen plaats.
In het oostelijk Waddengebied speelt de hoofdvaarroute naar Delfzijl en
Emden een belangrijke rol.
Verder komt de bijzondere mix van allerhande soorten scheepvaart in het
Waddengebied als een apart te onderkennen fenomeen naar voren. De
recreatievaart draagt nauwelijks bij aan het milieurisico, maar speelt
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evenals de veerdiensten naar de eilanden, wel een belangrijke rol bij het
scenario ‘mens en dier in nood’. Het patroon van de recreatievaart wijktzoals te verwachten- sterk af van de beroepsvaart. Er zijn sterke pieken
(zomer en winter).
Tot slot moet rekening gehouden worden met o.a. de ecologische en
economische waarde van het Waddengebied.

2.2.2. Locatie specifieke risico’s

Specifieke
risico's

Binnen het samenhangend risicowatersysteem Waddenzee zijn
de
volgende specifieke lokale risico's benoemd die verder in hoofdstuk 5.8
zijn uitgewerkt;
- Incident met veerdiensten
RBP: veerdiensten (Zoute Veren)
RBP: Teso
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Betrokken partijen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Bestrijden van brand en gevaarlijke
stoffen
Redden en technische hulpverlening
link met proces 26
Ontsmetten mens en dier
Ontsmetten vervoersmiddelen en
infrastructuur
Waarnemen en meten
link met proces 28
Waarschuwen van de bevolking
Toegankelijk maken en opruimen
Geneeskundige hulpverlening somatisch
Preventieve openbare gezondheidszorg
Geneeskundige hulpverlening
psychosociaal
Ontruimen en evacueren
Afzetten en afschermen(op plaats
incident) land
Verkeer regelen (omgeving)
link met proces 27
Handhaven openbare orde
Identificeren slachtoffers
Begidsen
Strafrechtelijk onderzoek
Voorlichten en informeren
Opvang en verzorgen
Uitvaartverzorging
Registratie van slachtoffers
Voorzien in primaire levensbehoefte
Registratie van schade en afghandeling
Milieuzorg link met proces 28 en 29
Nazorg
Search and Rescue
link met proces 2
Nautisch verkeersmanagement
link met proces 7 en 13

28

Waterkwaliteit link met proces 5 en 24

29

Waterkwantiteit en waterkeren

V
V

O

B

O

O

B

O

O

Eigenaar: vliegtuig /
pijpleiding.
Minsterie: LNV

Waterkwaliteit

Marine (duikers en artsen)

Provincie

GGD (arts infectieziekten)

Omstanders (scheepvaart)

Berger

betrokken (B), levert informatie kan specifieke
expertise leveren bij dit proces

Nautisch beheerder (RWS+
havens)
Waterkwantiteit / -keren
(RWS+ waterschappen)
Kapitein / reder

ondersteunend (O), levert middelen is een vaste
partner van verantwoordelijke bij dit proces

Brandweer

verantwoordelijke partij (V), is de verantwoordelijke
partij voor dit proces

Overige sar eenheden

Relatieschema rampbestrijdingsprocessen

Reddingsbrigade

In dit hoofdstuk is een tabel opgenomen waarin wordt aangegeven welke
partijen bij welke processen betrokken zijn.
Per proces is aangegeven welke partners hierin actief zijn en indien er
meerdere zijn, wie per proces de leiding en coördinatie heeft, uitvoerend of
alleen betrokken is. Het doel van dit hoofdstuk is dat er helderheid is over
wie tijdens een incident een rol heeft binnen de multidisciplinaire
samenwerking.

KNRM

Relatieschema

GHOR
Politie (incl. KLPD-dienst
waterpolitie)
Gemeente
Kustwacht

3.

O O
O O

O

V B
V

B

V B

B

V
V

B

O

O
B

O

V
V

B
B

O

B

O

O
O

V
O O

B

B
V
V

B

O

B

B

V
V
V
V
V
O

O

O

O

O
O

B

B

B

B
B
B
B
O

V
V
V
V
V
V
V
V

O

B

B

B
O

O

O

V

O

O

O O

O O

B

B
B
B
B
O

B

O

V

B

B

B

B

B
V

V
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4. Randvoorwaardelijke processen
Inleiding

Voor calamiteiten op en rond het Waddenzee is een “virtuele”
interregionale veiligheidsregio Waddenzee gecreëerd met behoud van de
“eigen” regionale coördinatie structuur binnen de drie veiligheidsregio’s.
Om de organisatie zo goed mogelijk in te richten moeten de volgende
randvoorwaardelijke processen zijn uitgewerkt:
• Melding & alarmering
• Op- & afschaling
• Leiding & coördinatie
• Informatiemanagement
In dit hoofdstuk worden deze processen nader uitgewerkt.

4.1 Melding & alarmering

Inleiding

Het aannemen van een melding van een incident en het alarmeren van de
hulpverleningsdiensten is de eerste stap in het opstarten van een
incidentbestrijdingsorganisatie.

4.1.1 Rol meldkamers, VP’s en KWC
Verbindings- en
meldkamers

Cruciaal binnen het proces melding & alarmering zijn de meldkamers,
het Kustwachtcentrum en verkeersposten. Het proces dient dusdanig
ingericht te zijn, dat meldingen van incidenten bij een
(gemeenschappelijke)meldkamer, het Kustwachtcentrum
of een
verkeerspost binnenkomen en zij de benodigde hulpverleningsdiensten
alarmeren. De meldkamers (ook VP's en KWC) fungeren als het ware
als een ‘spin in het web’.

Overzicht

De vele betrokken partijen in het proces melding & alarmering bij
incidenten op het water is in het volgende overzicht gevisualiseerd.

Toelichting

Het overzicht geeft weer hoe de melding en alarmering verlopen. Het
figuur geeft weer dat een drietal soorten meldkamers (VP, KWC en
GMK) elkaar informeren en daarnaast ook het OC-KLPD en de
landelijke 112 centrale betrokken zijn. Uit de figuur volgt ten slotte welke
middelen/instanties door welke meldkamers gealarmeerd worden.
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KWC
Naam
Kustwachtcentrum
VP
Naam
Central meldpost Waddenzee
VC Brandaris
Verkeerspost
Schiermonnikoog
Haven
Coördinatiecentrum
Den Helder
VC Knock

GMK
Naam
Gemeenschappelijke
Meldkamer Fryslân
Gemeenschappelijke
Meldkamer Noord-Holland
Noord
Gemeenschappelijke
Meldkamer Groningen
MK Politie

Toepassingsgebied
Noordzee en Waddenzee

Locatie
Den Helder

Toepassingsgebied
Gehele Waddengebied
VTS gebied Terschelling
Oost Waddenzee

Locatie
Terschelling
Schiermonnikoog

VTS gebied Den Helder

Den Helder

Eems Dollard gebied

Duitsland

Toepassingsgebied
Veiligheidsregio Fryslân

Locatie
Leeuwarden

Veiligheidsregio N-HN

Alkmaar

Veiligheidsregio Groningen

Groningen

Veiligheidsregio Groningen

Groningen
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4.1.2 Wanneer meerdere meldkamers betrokken zijn.
C-GMK

Bij incidenten op de Waddenzee kan zich de situatie voordoen dat
meerdere veiligheidsregio’s met hun meldkamers betrokken zijn. Bij de
betrokkenheid van meerdere meldkamers wordt een centraal punt
aangewezen als coördinatiepunt. De coördinerend gemeenschappelijke
meldkamer (C-GMK).

Keuze C-GMK

In het Waddengebied zijn de volgende afspraken gemaakt met
betrekking tot de C-GMK:
• De keuze voor de C-GMK is afhankelijk van de plaats van het
incident;
• Als de incidentlocatie (nog) niet (geheel) duidelijk is, start de
GMK van de Veiligheidsregio Fryslân als C-GMK (of deze wijst
er een aan).
• Als de incidentlocatie geheel duidelijk is wordt de GMK waar het
incident (de bron) gesitueerd is de C-GMK.
Dit wordt als volgt gevisualiseerd:

Figuur 4.2: Afstemming tussen de verschillende betrokken meldkamers
C-GMK

De instelling van een C-GMK betekent:
• Eén GMK wordt het centrale informatiepunt voor de “landmeldkamers” dat het totaaloverzicht heeft over alle uitgezette
acties (gevoed door alle betrokken GMK’s).
• Dit centrale informatiepunt van het land voor het betreffende
waterincident wordt aangeduid als “C-GMK”.
• De C-GMK communiceert met het KWC en (indien betrokken) de
VP.
• Indien er meerdere VP’s zijn betrokken fungeert één VP als
centrale verkeerspost, ook wel “C-VP”.
• Afstemming vindt altijd plaats tussen de C-GMK en het KWC (en
indien betrokken met de C-VP). De C-GMK en C-VP worden
gevoed door de ‘eigen meldkamers’ en zetten ook daar weer
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acties uit.
Taken C-GMK

De C-GMK heeft naast zijn reguliere taken de volgende (extra) taken:
• Is verantwoordelijk voor de (afstemming over) de alarmering ten
behoeve van het incident met de bijbehorende acties.
• Heeft regie over het bovenregionaal berichtenverkeer en koppelt
de eenheden aan de juiste (landelijke) gespreksgroepen (zie
Informatie-management).
• Communiceert met de betrokken GMK’s en informeert het KWC
en (indien betrokken) de C-VP binnen het samenhangend
risicowatersysteem.
• Alarmeert het C-ROT (of heeft daarover contact met de
bijbehorende GMK) (zie Leiding & Coördinatie).
• Alarmeert het C-RBT (of heeft daarover contact met de
bijbehorende GMK) (zie Leiding & Coördinatie).
• Operationele vraagbaak en afstemming voor en met de driehoek
C-VP, KWC en de betrokken GMK’s.

4.1.3. Protocollen en afspraken
Inleiding

Voor een adequate incidentbestrijding in Waddenzeegebied is het
noodzakelijk dat betrokken partijen op de hoogte zijn van afspraken.
Daartoe zijn richtlijnen opgesteld ten behoeve van:
1. het uitvraagprotocol;
2. het vaststellen van het scenario;
3. de meldingsclassificatie.
4. het alarmeringsprotocol
Deze worden hieronder nader toegelicht

Uitvraagprotocol

Voor alle meldkamers waar een incidentmelding binnen kan komen is
hetzelfde uitvraagprotocol van toepassing.
Het volgende schema wordt daarvoor gebruikt:
Wie
Naam melder/ bereikbaarheid
Roepletters/nummer schip
Naam schip
Type schip
Wat
Personen aan boord /Persons on board (POB’s)
Aantal gewonden/vermisten
Aard incident
Aard van de lading
Wat is waargenomen/ gewenste hulp
Waar
Positie schip lat/long (noorderbreedte, oosterlengte)
Dichtstbijzijnde boei of haven
Havennummering
Wanneer
Wanneer heeft incident plaatsgevonden

Scenario’s

Op basis van de melding dient een inschatting te worden gemaakt van de
gewenste alarmering. Om dit proces gestructureerd plaats te laten vinden,
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kan de melding worden geclassificeerd naar scenario’s.
Waterincidenten zijn ingedeeld in 7 algemene scenario’s, en daarbij als 8ste
de locatiespecifieke scenario’s, te weten:
Overzicht scenario’s
1. Mens en dier in nood
2. Verontreiniging oppervlakte water
3. Ongeval met gevaarlijke stoffen
4. Brand en/of explosie
5. Ordeverstoring
6. Ecologisch incident
7. Aanvaring, losgeslagen schip, object en/of lading
8 Locatie/ objectspecifieke maatregelen

Alarmeringsprotocol

Voor alle meldkamers zijn vervolgens uitvraag- en alarmerings-protocollen
opgesteld met wie welke eenheden wanneer alarmeert en wie wie
informeert (inclusief terugmelding). Via met name de telefoon worden alle
betrokken meldkamers geïnformeerd (eventueel kan deze informatie via
een lichtkrant getoond worden in de verschillende meldkamers).
Per betrokken meldkamer (KWC, (G)MK, OC-KLPD en VP’s) is een
alarmeringsprotocol opgesteld. In bijlage 5 ‘uitwerking inzetvoorstellen’ zijn
deze opgenomen.
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4.2 Leiding & coördinatie
Inleiding

Het proces Leiding & Coördinatie behelst voor alle disciplines (horizontaal) en
voor alle niveaus (verticaal):
• het in onderlinge samenhang vaststellen van de prioriteiten bij de
bestrijden van het incident (de besluitvorming);
• het coördineren van en leiding geven aan de feitelijke bestrijding c.q. aan
de inhoudelijke rampbestrijdingsprocessen;
• het monitoren van resultaten;
• en het op basis hiervan beoordelen en bijstellen van de bestrijding.
De organisatie van de Incidentbestrijding op het water volgt de GRIP regeling.
Deze regeling is in iedere Veiligheidsregio nog anders ingevuld. Daarom is er
voor gekozen om de functionarissen in de operationele en bestuurlijke teams
niet te benoemen, maar af te spreken dat de regionale GRIP wordt gevolgd
aangevuld met de waterpartijen die hier wel genoemd worden.
NB: Met de invoering van de wet op de veiligheidsregio’s krijgt de voorzitter van
de Veiligheidsregio doorzettingsmacht.

4.2.1 Betrokkenheid andere partijen
Overzicht

Bij incidentbestrijding op het water zijn vaak andere partijen betrokken dan op
het land. Het gaat dan om de volgende partijen (niet uitputtend):









Processen

KLPD-Waterpolitie
Kustwacht
Waterbeheerder (Rijkswaterstaat, Waterschap, provincie of gemeente)
KNRM
Reddingsbrigade
Havens
Bergingsbedrijven
Andere publieke en private partijen

Aanvulling van rampbestrijdingsprocessen
Om helderheid te verkrijgen in de verschillende processen waar deze diensten
een bijdrage aan leveren of verantwoordelijk voor zijn, wordt de hulpverlening
opgesplitst in rampbestrijdingsprocessen. In het Handboek Voorbereiding
Rampenbestrijding zijn deze processen reeds beschreven en in het kader van
het Referentiekader Regionaal Crisisplan op onderdelen aangescherpt.
Voor incidentbestrijding op het water geldt op onderdelen een andere invulling
en/of aanvullingen per proces. Daarom zijn de reguliere ‘land-processen’ in het
Regionaal Crisisplan aangevuld met het cluster Water- en Scheepvaartzorg. De
processen die separaat zijn benoemd betreffen:
-

Search and Rescue
Nautisch Verkeersmanagement
Beheer waterkwaliteit
Beheer waterkwantiteit en waterkeringen

In hoofdstuk B3 van het Handboek incidentenbestrijding op het water zijn deze
processen nader uitgewerkt. De procesverantwoordelijke is verantwoordelijk voor
de monodisciplinaire operationele inhoud en uitvoering.

Incidentbestrijdingsplan Waddenzee / versie 6.1 / vastgesteld door de Stuurgroep 10 december 2009

27

Actiecentra

Werken met Actiecentrum Water
Een belangrijke constatering is dat bij waterincidenten veelal specifieke kennis
en expertise benodigd is van partijen die niet dagelijks als “hulpverleningsorganisatie” functioneren. Deze expertise wordt samengebracht in het
Actiecentrum Water en voert in opdracht van het ROT acties uit of geeft
adviezen aan het ROT. Het gaat dan bijvoorbeeld om deskundigheid met
betrekking tot nautisch verkeersmanagement, waterkwaliteit, waterkwantiteit,
reddingsdiensten of bergingswerkzaamheden.

Het Actiecentrum Water fungeert als backoffice van de vertegenwoordiger van
de waterpartijen in het ROT. Deze vertegenwoordiger is lid van het ROT.
Het calamiteitenteam zoals dat binnen de organisatie van de waterbeheerder
bijeenkomt, kan in een aantal gevallen ook als zodanig dienst doen.

4.2.2 Verantwoordelijkheidsverdeling rampbestrijdingsprocessen
Meerdere
proceseigenaren

Uitgangspunt is om het aantal vertegenwoordigers van de waterpartijen in de
operationele en bestuurlijke teams zoveel mogelijk te beperken. Als er een
waterbeheerder is met verantwoordelijkheid voor zowel het nautisch
verkeersmanagement, de waterkwaliteit als de waterkwantiteit, dan wordt in
ieder team volstaan met 1 vertegenwoordiger voor de waterprocessen te weten:
• Een OvD-Water in het CoPI;
• Een vertegenwoordiger van de waterpartijen in het ROT;
• Een vertegenwoordiger van de waterbeheerder in het G/RBT; afhankelijk
van de locatie van het incident kunnen dat zijn:
o de HID (namens RWS);
o de Dijkgraaf (namens Waterschap);
o de bestuurder namens de provincie als waterbeheerder;
Indien het waterkwaliteitsbeheer, waterkwantiteitsbeheer en nautisch
verkeersmanagement niet bij één beheerder is ondergebracht, denk
bijvoorbeeld aan havens, zal het CoPI worden aangevuld met de betreffende
vertegenwoordiger.
In het Waddengebied waar de SAR Regeling van toepassing is en het
kustwachtcentrum de SAR-taak uitvoert zal er een verbinding met het ROT en
de Kustwacht worden ingericht. Deze verbinding wordt onderhouden door een
liaison die vanuit het Kustwachtcentrum wordt geleverd in het actiecentrum.
De SAR regeling is niet van toepassing op het water binnen de havenhoofden.
Daar is de brandweer verantwoordelijk voor SAR.

Invulling OvDW rol

2

2

Omdat er in het Waddengebied nog niet met een OvD-water als
vertegenwoordiger van de processen water en scheepvaartzorg gewerkt wordt
is er, totdat deze persoon er is, gekozen voor de volgende oplossing:
• Proces 26 SAR wordt in het CoPI vertegenwoordigd door:
o de OvD-B als het incident zich in een open haven afspeelt,
ondersteund door een SAR-Liason.
o een SAR-Liaison aangewezen door de KW, als het incident zich

De OVD-Water is de aanduiding voor de vertegenwoordiger in het CoPI vanuit de waterpartijen die
verantwoordelijk zijn voor de processen SAR, Nautisch Verkeersmanagement, Beheer waterkwaliteit en
Beheer waterkwantiteit en waterkeringen. Deze positie is vergelijkbaar met de OvD’s van de reguliere
hulpdiensten.
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•

afspeeld op het ruime binnenwater.
De processen 27 Nautisch Verkeersmanagement, 28 Beheer
waterkwaliteit en 29 Beheer waterkwantiteit en waterkeringen worden in
het CoPI vertegenwoordigt door iemand van Rijkswaterstaat.

4.2.3 Coördinatie op plaats incident
OSC

Bij incidentbestrijding op het water is al snel behoefte aan afstemming en
coördinatie op de plaats van het incident. Dit vanwege het feit dat op het water
niet altijd het gehele incident voor alle procesverantwoordelijken zichtbaar is en
er verschillende partners aanwezig zijn. Om in die gevallen toch een goede
afstemming en een juist beeld te krijgen van de situatie op het water kan een
functionaris worden belast met de praktische coördinatie op de plaats van het
incident. Deze functionaris wordt “On scene coördinator” (OSC) genoemd.
Omdat de functie van “OSC” een ‘extra’ functie is ten opzicht van incidenten op
het land, roept deze term veel vragen op (met name bij de landpartijen). Om
helderheid te verschaffen in zijn taken en bevoegdheden, en om toe te lichten
hoe deze functionaris past in het geheel van de incidentbestrijding is de functie
van OSC hieronder nader uitgewerkt.

Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten gelden voor de instelling van een OSC:
1. Er wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de bestaande
structuur. Dat betekent dat elk rampbestrijdingsproces een
operationeel verantwoordelijke heeft. Voor de vier processen op het
water (Search and Rescue (SAR), nautisch verkeersmanagement,
beheer waterkwaliteit en beheer waterkwantiteit) is de OvD-W
verantwoordelijk voor de tactische inzet van de bestrijdingseenheden
en vertegenwoordigt deze in het CoPI bij GRIP 1 en hoger;
2. Op basis van bepaalde criteria kan besloten worden zo spoedig
mogelijk een OSC in te zetten. Bijvoorbeeld bij het ontbreken van zicht
op het incident kan er behoefte bestaan aan “een verlengde arm” van
de procesverantwoordelijke OvD;
3. De procesverantwoordelijke OvD (bij het proces SAR op het ruime
binnenwater is dat het KWC, of zijn vertegenwoordiger) wijst een
(functionaris als) OSC aan op een geschikt vaartuig of verkeerspost
met zicht op het incident. Deze eenheid neemt in principe niet deel aan
de procesuitvoering. De OSC dient bij voorkeur te beschikken over
zowel VHF (marifoon) als over C2000 en heeft nautische kennis en
ervaring;
4. Er worden vaak eenheden van andere disciplines ingezet bij de vier
genoemde waterprocessen. Deze eenheden melden zich in dat geval
bij aankomst bij de OSC. De beschikbaarheid, inzetbaarheid en eigen
veiligheid van de eenheid blijft de verantwoordelijkheid van de “eigen
OvD”;
5. De OSC valt onder de procesverantwoordelijke OvD. Bijvoorbeeld bij
ongeval met brand of gevaarlijke stoffen of een ordeverstoring wordt de
OSC door de OvD-B of OvD-P aangewezen en vertegenwoordigd
worden in het CoPI. Bij elke incidentlocatie kan maar één OSC
tegelijkertijd operationeel zijn;
6. De OSC stemt de activiteiten op het water op tactisch niveau op elkaar
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af en wordt ingezet als “ogen en oren” voor de wal. Er dient voor
gewaakt te worden dat de OSC niet in de taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden treedt van de procesverantwoordelijke OvD en
de Leider CoPI;
7. Voor de precieze communicatielijnen en verbindingsschema’s wordt
verwezen naar het onderdeel Informatiemanagement.
Taken OSC

De OSC heeft de volgende taken 3:
 Zich ter plaatse een totaalbeeld vormen van het incident en de positie van de
verschillende betrokken schepen, personen etc.;
 Het afstemmen van de inzet op tactisch niveau ter plaatse en briefing van
nieuw aangekomen eenheden;
 Het maken van afspraken over de frequentie 4 waarmee deelnemende
eenheden zich melden bij de OSC en (virtueel) stuurhutoverleg 5 hebben;
 Zo spoedig mogelijk communiceren met de OvD in het CoPI, indien dat actief
is, over het totaalbeeld van het incident;
 Onderhouden van de verbinding met de OvD in het CoPI. Op vastgestelde
tijdstippen rapporteren door middel van een situatierapport.

Plaats CoPI

In het CoPI zijn leidinggevenden van de hulpdiensten en eventueel adviseurs
actief. Zij moeten de informatie die binnen de verschillende diensten bekend is
op een efficiënte manier met elkaar delen en te nemen acties afstemmen op te
behalen operationele doelen. Daarnaast moeten zij het naaste hogere echelon
(ROT) adequaat informeren, adviseren en besluiten voorleggen. Hierbij is vooral
het effect van het incident op de omgeving van belang. De OSC voorziet het
CoPI van informatie over de activiteiten op plaats incident.
Criteria voor de locatie van een CoPI zijn:
-

Een veilige plaats;
Goed bereikbaar vanaf het land;
Bij voorkeur met zicht op het incident;
Goede communicatiemiddelen;
Bij voorkeur bij de aanlandingsplaats.

4.2.4 Regiogrensoverschrijdende waterincidenten
Afspraken

Afspraken leiding en coördinatie bij regiogrensoverschrijdende incidenten
Ten aanzien van de preparatie:
 In het Waddengebied is het de Veiligheidsregio Fryslân die een
bovenregionale coördinerende functie heeft ten aanzien van de preparatie
(opleiding, oefening en planvorming) op de incidentbestrijding op het water.
Dit is de Coördinerende Veiligheidsregio.
 In de voorbereidingsfase betekent dit dat deze regio (met waterfunctionaris)
de spil vormt van de planvorming en oefening van incidentbestrijding op het
water. Het maken van goede afspraken met de (landelijke) waterpartijen is
hier een belangrijk onderdeel van.
Ten aanzien van uitvoering:

3
4

5

Voor een beschrijving van de extra taken van de OSC bij SAR-acties wordt verwezen naar het OPPLAN SAR.
Op ruime binnenwateren treedt het KWC op als radiokuststation, de frequenties worden afgesproken in
overleg met het KWC.
Dit is het equivalent van het motorkapoverleg.
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•
•
•
•

De keuze voor de locatie van C-ROT en C-RBT is afhankelijk van de
plaats van het incident;
Als de incidentlocatie (nog) niet (geheel) duidelijk is, start het C-ROT en
C-RBT in de Veiligheidsregio Fryslân (of deze wijst er een aan);
Als de incidentlocatie geheel duidelijk is wordt het ROT en RBT waar het
incident (de bron) gesitueerd is het C-ROT en C-RBT;
De taken van het C-ROT en C-RBT worden ten tijde van het incident niet
overgedragen, ook niet als de locatie van het incident bij nader inzien in
een andere regio blijkt te zijn;

•

Vanwege de onderlinge communicatie heeft het de voorkeur dat de CGMK zich in dezelfde regio bevindt als de het C-ROT.

•

Bij effecten in andere gemeenten / regio’s worden daar een of meerdere
ROT‘s en G/RBT’s ingericht voor de bestrijding van de effecten op het
eigen grondgebied;

Dit wordt als volgt gevisualiseerd:
GRIP 4

Facultatieve inrichting /
afhankelijk van de effecten van het
incident

C-RBT

GRIP 3

GRIP 2

GRIP 1

G/RBT

G/RBT

ROT

ROT

CoPI

CoPI

C-ROT
(met Actiecentrum Water)

CoPI (bron)
Kustwacht
OSC

alleen proces SAR (scenario 1)
op ruim binnenwater

Figuur 4.3: Regiogrensoverschrijdende contacten tussen verschillende gremia
Opgemerkt wordt dat er in de verschillende regio’s binnen het werkingsgebied
verschillende GRIP-niveaus van toepassing kunnen zijn. Vanwege het effect
van de gaswolk kan gemeente E in dit voorbeeld zijn opgeschaald tot GRIP 2,
terwijl regio Y als Coördinerende Veiligheidsregio is opgeschaald tot GRIP 4.
extra taken CROT

Het Coördinerend Regionaal Operationeel Team (C-ROT) is verantwoordelijk
voor een bovenregionale gecoördineerde uitvoering van de incidentbestrijding
op het water. Het C-ROT dient de praktische voorwaarden te scheppen voor de
uitvoering, in nauw overleg met de betrokken waterpartijen.
Het C-ROT heeft als extra taak:
• regie houden over de bovenregionale inzet;
• afstemmen met het Actiecentrum Externen (Water);
• communiceren met de betrokken ROT’s en indien betrokken het KWC;
• communiceren met /adviseren van het C-RBT.

extra taken CRBT

Wanneer bij een incident op het water meerdere regio’s zijn betrokken, wordt het
Coördinerend Regionaal Beleidsteam (C-RBT) ge(ïn)formeerd (GRIP 4). De
coördinerend bestuurder van de betrokken regio is voorzitter van het C-RBT en
is het aanspreekpunt van de operationeel leider van het C-ROT.
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Het C-RBT heeft als extra taken:
• het op beleidsmatig niveau, in nauw overleg met de vertegenwoordiger
van de waterpartijen adviseren en coördineren van de afzonderlijke
regio’s over de (ontwikkeling van de) bestrijding van het incident op het
water;
• het stellen van bovenregionale prioriteiten en/of het verdelen van
capaciteit en middelen bij schaarste;
• het zorg dragen voor een goede informatievoorziening richting de
regionale of gemeentelijke beleidsteams (G)RBT- indien van toepassing;
• afstemmen over de publieks- en perscommunicatie.

Vertegenwoordiging
burgemeesters

Afhankelijk van het incident kan een burgemeester er voor kiezen om niet
in het ( C) -RBT aanwezig te zijn. Het is mogelijk dat het zwaartepunt van
zijn rol binnen de eigen gemeente ligt. Dit weegt extra zwaar voor de
Waddeneilandburgemeesters. Wanneer een burgemeester er voor kiest
om niet naar het ( C)-RBT te gaan, dan zorgt hij/zij in dat geval voor
(gemandateerde) vertegenwoordiging in het (C)-RBT.

4.3 Op- en afschaling
Link met Leiding
en Coördinatie

De multidisciplinaire afstemming en de invulling van het proces “Op- &
afschaling” is nauw verbonden met het proces “Leiding & coördinatie”. De
verdere invulling en de onderlinge samenhang is dan ook in de vorige
paragraaf besproken.
Bij incidenten op vaarwegen doet zich al snel de situatie voor dat
meerdere gemeenten en soms regio’s betrokken zijn.
Afspraken GRIP-niveau
Er wordt op- en afgeschaald volgens de GRIP methodiek.
Bevoegdheid tot op- en afschaling
• Volgens het gemeentelijk rampenplan kunnen de leidinggevenden
van de operationele diensten en de burgemeester de
opschalingsprocedure in werking laten treden.
• In de (meeste) veiligheidsregio’s zijn ook de centralisten van de
GMK bevoegd tot het instellen van de opschalingsprocedure tot en
met niveau GRIP 2. De OSC, medewerkers van het
Kustwachtcentrum en de Verkeersposten dienen op de hoogte te
zijn van de GRIP-structuur en dienen in overleg te treden met de
GMK indien opschaling in hun ogen gewenst is.
• De afschaling vindt plaats zodra dat mogelijk is, na instemming van
hoogst leidinggevende functionarissen, conform de GRIPprocedure in elke regio.

4.3.1 Opschaling
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Monodisciplinaire
opschaling

Bij incidentbestrijding op het water zullen organisaties als de Kustwacht, de
KNRM, de Reddingsbrigade, de nautisch- / waterkwaliteits- en
waterkwantiteits beheerder en eventueel andere (private) organisaties
reageren en de eigen middelen inzetten en de hulpverleningsorganisatie
opbouwen.

Multidisciplinaire
afstemming

Uiteindelijk dient tijdens de opschaling het juiste aantal en het juiste niveau
van mensen en middelen te worden ingezet. Opschalen wil niet altijd
zeggen dat er (meer) manschappen ter plaatse gaan. Dit kan ook alleen
een leidinggevende zijn.
Indien er behoefte is aan eenhoofdige leiding wordt er multidisciplinair
opgeschaald:
• De processen en prioriteiten worden door de diensten bepaald en
in multidisciplinair verband afgestemd;
• De mensen (sleutelfunctionarissen) die bij de bestrijding betrokken
moeten worden zijn via de Gecoördineerde Regionale
Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP) gekoppeld aan alarmfasen, in
gezamenlijke rampenbestrijdingsteams. Op die manier wordt
geborgd dat op het juiste niveau door de juiste mensen de
beslissingen kunnen worden genomen.
Ook bij incidenten op het water wordt de landelijke GRIP-structuur
gevolgd. In het volgende hoofdstuk “Leiding & Coördinatie” wordt deze
incidentbestrijdingsprocedure nader uitgewerkt.

GRIP

Kortom, om meerdere monodisciplinaire activiteiten goed op elkaar af te
stemmen, valt het totaal van alle opgestarte rampbestrijdingsprocessen ten
tijde van een incident onder multidisciplinaire aansturing. De leiding en
coördinatie ten tijde van het incident is gebaseerd op de landelijk
vastgestelde GRIP-structuur. Echter per veiligheidsregio’s wijkt de GRIP
regeling op detail af.
Coördinatie
alarm
Routine/
GRIP 0
GRIP 1
GRIP 2
GRIP 3
GRIP 4

Reikwijdte incident
Normale dagelijkse werkwijze van de operationale
diensten
Bronbestrijding
Bron en effectbestrijding
Bedreiging van het welzijn van (grote groepen van) de
bevolking
Gemeentegrensoverschrijdend, eventueel schaarste

4.3.2 Afschaling
Afschaling

De afschaling vindt gefaseerd plaats na expliciete besluitvorming van het
direct bovenliggende niveau. De afhandeling van een incident kan na de
afschaling in de nazorgfase nog enige tijd in beslag nemen.
Bij GRIP 4 neemt de voorzitter van het C-RBT besluit tot afschaling van
het C-RBT. Voorafgaand aan het officiële moment van afschaling dient
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duidelijk te zijn:
•
Op welke wijze nog lopende acties worden gemonitord
•
Op welke wijze lopende acties worden uitgevoerd.
•
Welke afspraken zijn gemaakt over eventuele gezamenlijke
evaluatie. Nazorg is afgestemd.
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4.4 Informatiemanagement

Inleiding

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

Afspraken

In antwoord op complicerende factoren zijn in de volgende deelparagrafen de
afspraken aangegeven voor de inrichting van de incidentbestrijding op het water
voor dit plan.

4.4.1 Wederzijdse afhankelijkheid van informatie-voorziening
Scenariokaarten

Scenariokaarten zijn een goed hulpmiddel om het betreffende netwerk van
actoren, hun rol en verantwoordelijkheden op een snelle en adequate wijze en
voor alle niveaus van opschaling inzichtelijk te maken, inclusief de
communicatielijnen. In hoofdstuk 5 zijn de scenariokaarten opgenomen.

4.4.2 Verdeling coördinatie op de plaats van het incident
OSC

Om de informatie-uitwisseling gecoördineerd en optimaal te laten verlopen, ook
als de incidentlocatie niet in het zicht ligt, wordt een On Scène Coördinator
(OSC) aangewezen door de primair procesverantwoordelijke organisatie. Deze
zorgt met de OvD van het primaire rampbestrijdingsproces voor de informatieuitwisseling tussen de incidentlocatie en het CoPI. Zie verder Leiding en
Coordinatie paragraaf 4.2.4.

Communicatie
middelen

Bij incidenten op water worden verschillende communicatiemiddelen gebruikt:
Op het land communiceren de reguliere hulpverleningsdiensten onderling via
het landelijke communicatienetwerk C2000. Binnen C2000 zijn er onder andere
afspraken gemaakt over hoe te communiceren tussen de verschillende
hulpverleningsdiensten (multidisciplinair). Deze afspraken zijn zowel regionaal
als landelijk gemaakt (Landelijk Kader Fleetmap).
Alle op het water opererende (hulpverlenings)partijen communiceren onderling
via VHF (marifoon).
Om de verschillende communicatiesystemen adequaat te benutten en op elkaar
af te stemmen dient de communicatie bij incidenten op het water volgens de
volgende vastgestelde communicatiemodellen (verbindingsschema’s)
te worden ingericht. De schema’s zijn opgenomen in bijlage 2
‘verbindingsschema’s, waarin de juiste gespreksgroepen opgenomen zijn.
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4.4.4 Spreken met een taal; terminologie
Begrippenlijst
/ afkortingen

In het Handboek incidentenbestrijding op het water is een begrippenlijst
opgenomen deze draagt bij aan het voorkomen van verwarring over de
betekenis van de op het water en land gebruikte verschillende terminologie. In
dit plan is in bijlage 8 een lijst met afkortingen opgenomen. Voor de
begripsverwarring die kan optreden tussen hulpverleningsdiensten onderling is
de notitie over gemeenschappelijk taalgebruik van de regio Haaglanden in dit
kader noemenswaardig.
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DEEL B OPERATIONEEL PLAN
5. Maatregelen per scenario

Inleiding

In dit hoofdstuk is per scenario een scenariokaart ontwikkeld. Het doel van
deze scenariokaarten de bij een incident betrokken leidinggevenden van
de organisaties een handvat te bieden bij de bestrijding per scenario.
Een scenariokaart geeft inzicht in:
- de voor dat scenario van belang zijnde proces van melding en
alarmering, leiding en coördinatie;
- de relevante partijen;
- per relevant proces een checklist van de voor dat scenario specifieke
Maatregelen;
- de informatiestromen tot op (zo mogelijk) functioneel niveau;

Toelichting

Deze scenariokaarten moeten worden beschouwd als levende
documenten. Dat wil zeggen dat na inzet en oefening de kaarten
inhoudelijk aangepast kunnen worden.
De kaarten hebben een generieke oppouw. Bij elk type scenario zijn de
processen opgenomen, die bij escalatie van een dergelijk incident een rol
kunnen spelen. Een incident kan meerdere scenario’s in zich hebben.
Voorbeeld: bij een incident met brand en slachtoffers dekken de
scenariokaarten ‘brand en of explosie’ en ‘mens en dier in nood’ het totaal
van de processen/ maatregelen/ informatiestroom.
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5.1 Mens en dier in nood
SCENARIOKAART 1, MENS EN

DIER IN NOOD

Subscenario’s:

- watersporter in problemen
- schip in nood
- persoon overboord/vermist
- ongeval, gewonde
- ziekte aan boord
- neergestort vliegtuig
- problemen ijs
- problemen wadlopen

Beeld en oordeelsvorming

Informatiemanagement
Leverancier
van
informatie
VP
KWC
GMK
OvD-B
OvD-P

Wat: bijzonderheden op het water / aandachtspunten

Informatie delen met

Bepaal omstandigheden:
• Aard van het incident
• Aantal personen in nood
• Aard van de verwondingen/ ziekte
• Complicerende omstandigheden
o Weersomstandigheden
o Brand/ explosie
o Gevaarlijke stoffen
o Infectieziekte
• Bepaal of medische hulpverlening wel/niet het
water op gaat.
• Inzetplan maken

CMW
VP/ OvD-W
OvD-G
CGMK
OC- KLPD-Waterpolitie
Burgemeester locatie
incident
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Situatierapportage (sitrap)

OvD-W
(Waddenzee)
OvD-B
(havens)
CoPI

OSC

Wat is er gebeurd
Verwachte locatie en tijdstip aanlandingsplaats(en).
Aantal en toestand geredde personen
Voortgang search and rescue
Extra benodigd materieel
Wat is er gebeurd
Verwachte locatie en tijdstip aanlandingsplaats(en).
Aantal en toestand geredde personen
Voortgang search and rescue

CGMK

Wat is er gebeurd
Verwachte locatie en tijdstip aanlandingsplaats(en).
Aantal en toestand geredde personen
Voortgang search and rescue

KWC
OvD-W

CGMK
OC- KLPD- Waterpolitie
ROT vanaf GRIP 2

Inzetplan

Leiding en
coördinatie

Op de Waddenzee (ruim binnenwater) is de Kustwacht procesverantwoordelijk, in de
havens is dat de brandweer.
In het algemeen opereert het CoPI voor de bronbestrijding vanaf de dichtsbijzijnde
oever.
Vanaf GRIP 1 coördineert de LeiderCoPI de multidisciplinaire inzet op het water en op
het land.
Vanuit het CoPI heeft de OvD-W contact met de OSC en KWC

Eerste alarmering

KNRM, Vaartuig KLPD- Waterpolitie, duikteam, TS, OvD-B, ambu, OvD-G, OvD-P

Opschalen

Afhankelijk van de beeldvorming starten de landpartijen de nodige processen op.
Opschaling naar GRIP 1 en verder overwegen als;
- hulpverleningsdiensten van het land op het water optreden.
- er duidelijke effecten zijn naar het land.
- er op het water meerdere processen spelen
- langdurige inzet

Afschalen

KWC overlegt met CoPI en de OSC of verdere (zoek)acties worden stopgezet.
Afschaling vindt plaats in overleg met hoogst aanwezige leidinggevende.
Regionaal: overzicht van inzetbare (opgeleid en getraind) eenheden, SAMIJ container
in Fryslân.
Landelijk / specialistisch: bergers, schepen met sonar,
Bij een omvangrijke redding kan de reddingsbrigade ingezet gaan worden.
Alarmering verloopt via de GMK’s
Bij slechte bereikbaarheid door laag water: overweeg inzet platbodemschepen LNV
Alarmering via de VP

Beschikbare
middelen

Maatregelen per proces
Proces

2. Redding en
technische
hulpverlening

8. Geneeskundige
hulpverlening

Leverancier
van informatie

Wat (bijzonderheden op het water)

Informatie
delen met

KWC
OSC
OvD-W
OvD-B (havens)

Genomen maatregelen
Voortgang en tijdsduur
Aanlandingsplaats , ligplaats
Aantal personen,
Is vervoer nodig naar opvanglocatie

OvD-P
OvD-G
VP
gemeente

OvD-G

Ambulancezorg komt op het water wanneer er
medischehulp nodig is en er sprake is van een
veilige werkplek.

KWC
OSC
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somatisch

Havenautoriteit

OvD-G

Organiseren i.s.m. betrokken private partijen

Politie (incl.
KLPDWaterpolitie)
Politie

Betrek scheepvaart in de buurt

KWC, VP,
Gemeente

Bepaal rustplaats/ morque overleden slachtoffers

Gemeente

OvD-P

Volgt wel/geen strafrechtelijk onderzoek

CoPI
OvD-W /RWS

Gemeente
KWC

Gemeente coördineert de voorlichting i.s.m. de
hulpverleningsdiensten en de betrokken private
partij(en).

Gemeente

Gemeente

Opvanglocatie
Vervoer
Betrek de betrokken reder en/ of oliemaatschappijen
I.s.m. de betrokken private partijen

Scheepvaart
Pers
Betrokken
private partijen
CoPI
ROT

Politie

Vanaf GRIP 3 gemeente

GEMEENTE

KWC
VP
OvD-W
OvD-B (havens)
VP’s

Overweeg voor zoekacties de inzet van, dreg- en
sonardiensten
Bij wadlopers in nood (laag water) overweeg inzet
van platbodemschepen van het LNV.
Informeer scheepvaart in de buurt.
Stop de scheepvaart

CoPI
OvD-P
OvD-G

VP

Genomen maatregelen

CoPI
Gemeente

9. Preventieve
openbare
gezondheidszorg
10.
Geneeskundige
hulpverlening
Psycho-sociaal
11. Ontruimen en
evacueren
15. Identificeren
slachtoffers
17. Strafrechtelijk
onderzoek

18. Voorlichten en
informeren
19. Opvang en
verzorgen
20. Uitvaartverzorging
21.Registratie van
slachtoffers
26.Search and
Rescue
27.Nautisch
verkeersmanagement
29.
Waterkwantiteit en
waterkeren

OvD-P
OvD-B

Opstapplaats en aanlandingsplaats bepalen
Extra capaciteit (handen) voor overname schip/wal)
gewonden.
Bij een infectieziekte aan boord van een schip geldt
de norm van de International Health Regulations.
De gezagvoerder is verplicht dit te melden aan de
havenautoriteit, die doormeldt aan de GGD.
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GGD/GHOR
Gemeente
Politie (incl.
KLPDWaterpolitie)
Gemeente
Betrokken
private partijen

KWC

40

5.2 Verontreiniging (oppervlakte) water en oevers
SCENARIOKAART 2, VERONTREINIGING (OPPERVLAKTE) WATER EN OEVERS
Subscenario’s:
-

Versmering
Stof opgelost in water
Stof drijft op het water
Stof zinkt
Verontreiniging kust/oever

Informatiemanagement
Leverancier
van
informatie

Beeld en oordeelsvorming

CMW

Brandweer

Wat: bijzonderheden op het water / aandachtspunten

Informatie delen
met

Wat is de aard van de vervuiling
Wat is de omvang van de vervuiling
Wat is de bron van de vervuiling
Soort en hoeveelheid van de lading
Chemische eigenschappen
Is de bron continue of instantaan.
Zijn er effecten naar het land

RWS
VP
C-GMK/brandweer
OC-KLPDWaterpolitie

Wat is er gebeurd
Aard en omvang van de vervuiling
Wat zijn de risico's voor de omgeving.
Wat zijn de effecten naar land
Eventueel benodigd materieel
Opschaling gewenst

LNV
GMK
OvD-W
OvD-P
VP
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Situatierapportage
(sitrap)

OvD-W
(RWS)

Wat is er gebeurd
Aard en omvang van de vervuiling
Eventueel benodigd materieel
Verwachte tijdsduur van het opruimen
Opschaling gewenst?

CMW
C-GMK
OvD-B
OvD-P

Brandweer

Wat is er gebeurd
Aard en omvang van de vervuiling
Eventueel benodigd materieel
Verwachte tijdsduur van het opruimen
Opschaling gewenst

C-GMK

Inzetplan

Leiding en
coördinatie

De eerste acties liggen bij RWS.
Bij minder dan 5 m3 vervuiling op het strand is de gemeente verantwoordelijk.
Is het meer dan is RWS verantwoordelijk voor het opruimen.
De OvD-RWS heeft de leiding bij het opruimen en stemt de acties van de
hulpverleners op het water onderling af.
Vanaf GRIP 1 coördineert de de LeiderCoPI de multidisciplinaire inzet van het water
en op het land. OvD-RWS is toegevoegd aan het CoPI

Eerste alarmering

RWS, OvD-B, OvD-RWS, AGS, Gemeente

Opschalen

Afhankelijk van de beeldvorming starten de landpartijen de nodige processen op.
Opschaling naar GRIP 1 en verder overwegen als;
- hulpverleningsdiensten van het land op het water optreden.
- er duidelijke effecten zijn naar het land
- er duidelijke effecten zijn naar kwetsbare natuurgebieden. (LNV alarmeren)
- er op het water meerdere processen spelen
- langdurige inzet

Afschalen

Afschaling vindt plaats in overleg met CoPI/OvD-RWS en hoogst leidinggevende.

Beschikbare
middelen

Rijkswaterstaat heeft een uitgebreid scala aan middelen voor het opruimen van olie en
andere chemicaliën. Daarnaast zijn de SAMIJ containers inzetbaar en beschikken ook
de waterschappen over opruimingsmiddelen.
Brandweerkorpsen hebben middelen voor kleinschalige verontreinigingen.
RWS kent een samenwerkingsregeling voor opvang en verzorging van besmeurde
vogels met kustasielen, kustgemeenten en private partijen die operationeel gemaakt
kan worden.

Maatregelen per proces
Proces

1. Bestrijden van
brand en gevaarlijke
stoffen

3. Ontsmetten mens
en dier

Leverancier van
informatie

Wat (bijzonderheden op het water)

Informatie delen
met

OvD- W (RWS)

Wijze waarop vervuiling wordt opgeruimd

AGS
OvD-G
VP
LNV

Gebruikte ontsmettingsmethode en middelen
voor hulpverleners
Inzet vogelkustasiel en of andere
ontsmettings/ opvangcentra voor dieren.

VP’s
KWC
milieuambtenaar
OvD-B
OvD-P
CoPI
OvD- W (RWS)
gemeenten
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OvD-B

Meetwaarden en interpretatie van vervuiling
Advies te gebruiken beschermingsmiddelen
Waarneming vastleggen als bewijsmateriaal
(politie), Bemonstering (RWS,politie)

OvD- W (RWS)

Analyseren van watermonsters
Analyse van verspreidingspatroon
Maatregelen waarmee wordt voorkomen dat
burgers met de verontreiniging in aanraking
komen. Zoals vis en zwemverbod
Voorkomen van verdere gezondheidsschade
Aan en afvoerroutes voor materieel.
strand en/of oevers
Volgt wel/geen strafrechtelijk onderzoek

5. Waarnemen en
meten
link met proces 28

9. Preventieve
openbare
gezondheidszorg
12. Afzetten en
afschermen

CoPI

OvD-G

OvD-P
OvD-P

17. Strafrechtelijk
onderzoek

Gemeente

Inschatting van de effecten voor het milieu.

OvD- W (RWS)
LNV

Gemeente

Aandacht voor scheepvaart die overlast heeft
ondervonden

OvD- W (RWS)
OvD-P

VP

Genomen maatregelen die van invloed zijn op
het scheepvaartverkeer

OvD- W

Overleg met LNV
Inzetgebied
Voortgang van schoonmaakwerkzaamheden
Prognose
Ingezette vaartuigen
Ondersteuning door heli
Stoppen met spuien /bemalen

CoPI
ROT
OvD- W (RWS)
Gemeente
CoPI
ROT
Gemeente
Waterschap

28. Waterkwaliteit
link met proces 5 en
24

29. Waterkwantiteit
en waterkeren

CoPI
Gemeente
CoPI
Nautisch verkeersmanager
OvD-RWS
Betrokken private
partijen
ROT

Voorlichting van pers en publiek en bedrijven,
in afstemming met hulpverleningsdiensten,
RWS en betrokken private partijen.

25. Nazorg

27. Nautisch
verkeersmanagement

ROT
Gemeente
Provincie

Gemeente
18. Voorlichten en
informeren

24. Milieuzorg
link met proces 28
en 29

CoPI,
OvD- W (RWS)
milieuambtenaar

RWS/ waterschap

VP
Gemeente
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5.3 Ongeval met gevaarlijke stoffen
SCENARIOKAART 3, ONGEVAL MET GEVAARLIJKE STOFFEN
Subscenario’s:
-

hinderlijke lucht
vrijkomen brandbare stof
vrijkomen chemische stof
vrijkomen radioactieve stof
ontstaan gaswolk
transportleiding
aantreffen explosief
gedumpte onbekende stof
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Informatiemanagement
Leverancier
van
informatie

Wat: bijzonderheden op het water / aandachtspunten

Informatie delen
met

Brandweer /
OvD- RWS

Bepalen omstandigheden:
- betreft recreatie, binnenvaart of zeevaart.
- schip vaart of schip ligt aan de kant
- wat is de bron? Brand, lekkage, dumping, etc.

CGMK
KWC
VP
CoPI
OvD-W
OvD-P
OvD-G

- om welke stof gaat het?
- wat is het onveilige gebied?
- Is er gevaar voor de volksgezondheid?
- geschatte tijd waarin hulp ter plaatse kan
zijn.

Beeld en oordeelsvorming

Is er invloed van het weer
Personen: aantal personen in nood
Complicatie bij hulpverlening: brand/ gevaarlijke stoffen/ milieu
Is extra deskundigheid vereist.
- wat is de aard en omvang van de bron;
stukgoed, gas, vloeistof
- is de bron continue of instantaan
- zijn de ladinggegevens bekend
- klasse van gevaar

Situatierapportage
(sitrap)

Brandweer

C-GMK

Korte beschrijving van de situatie
Effecten
Benodigde middelen
Verwachte ontwikkelingen
Gewenste opschaling

C-GMK

Korte beschrijving van de situatie
Effecten
Benodigde middelen
Verwachte ontwikkelingen
Gewenste opschaling

(G)MK’s
KWC
VP’s

Inzetplan

Leiding en
coördinatie

I.h.a. opereert het CoPI vanaf de dichtbij zijnde oever. Een brandend schip wordt bij
voorkeur geblust als het is afgemeerd. Nautisch verkeersmanager bepaalt de
ligplaats, anker- of aanlegplaats Bij de keuze wordt er rekening mee gehouden, dat
geen of zo min mogelijk bevolking hinder ondervindt van de gevaarlijke stoffen.

Eerste alarmering

OvD-B, AGS, TS, OvD-G, ambu, milieudienst, RWS, politie basiseenheid

Opschalen

Afhankelijk van het incident kan besloten worden de meetplanorganisatie op te
starten.
Afhankelijk van de beeldvorming starten de landpartijen de nodige processen op.
Opschaling naar GRIP 1 en verder overwegen als;
- hulpverleningsdiensten van het land op het water optreden.
- er duidelijke effecten zijn naar het land
- er duidelijke effecten zijn naar kwetsbare natuurgebieden. (LNV alarmeren)
- er op het water meerdere processen spelen
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- langdurige inzet.
Afschalen

Beschikbare
middelen

Afschaling vindt plaats in overleg met CoPI/Inspecteur-RWS en hoogst
leidinggevende.
Vrijgeven situatie
Vrijgeven van de gevaren zone
Intrekken van eventueel opgelegde beperkingen
Eventueel strafrechtelijk onderzoek
Registreren van slachtoffers
Schade afhandelen
Regionaal: overzicht van inzetbare (opgeleid en getrainde) eenheden
Landelijk / specialistisch:, BOTMI, RIVM, Bergers, MIRG, Falck Risk, …..

Maatregelen per proces
Proces

Leverancier van
informatie

Wat (bijzonderheden op het water)

Informatie delen
met

OvD-RWS (W)
OvD-B

Bronbestrijding
- beeld vormen aan de hand van de melding
- gebied voorlopig indelen in
o Inzet gebied
o Bovenwindsgebied en effectgebied
o Onveilig gebied
o Stromingsgebied
- de bron wordt bovenwinds benaderd
- Als het schip varend is kan door de
Nautisch verkeersmanager een ligplaats,
aanleg- of ankerplaats worden
voorgeschreven
- Als het schip stuurloos wordt, kan de
nautisch beheerder een geschikte
sleepboot vorderen.
- als dat niet mogelijk ander vaartuig als
vervoer voor de hulpverleners worden
ingezet
- als de stof bekend is, wordt bepaald welke
persoonlijke beschermingsmiddelen door de
hulpverleners worden gebruikt.
- maak inzetplan voor bronbestrijding
- regel zonodig externe deskundigheid
- regel opvang en verzorging slachtoffers

C-GMK
VP
KWC
AOV
OvD-P
OvD-G

1. Bestrijden van brand
en emissie van
gevaarlijke stoffen

2. Redden en
technische
hulpverlening

OvD-B

OvD-B
AGS
3. Ontsmetten mens
en dier

Als er ook sprake van brand is gebruik
scenariokaart 4: Brand en/ of explosie.
Zijn er mensen in nood? Start processen bij
scenario 1: Mens en dier in nood.
Is de bron te stoppen?. Zo ja binnen welke
tijd
Ontsmetting zal voornamelijk plaatsvinden
door af te spoelen of besmette kleding in te
nemen.
Zijn er mensen en/of dieren in de rook
geweest ?
Vraag advies van de Gags
Schoonmaken van dieren/ mensen/ water/
oevers

KWC
C-GMK
OvD-G
GEMEENTE
CoPI
OvD-RWS
gemeente
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4. Ontsmetten
vervoersmiddelen en
infrastructuur

OvD-B
AGS
OvD-B

5. Waarnemen en
meten

6 en 27 Waarschuwen
van de bevolking (ook
scheepvaart)

7 en 24. Toegankelijk
maken en opruimen

12. Afzetten en
afschermen
17. Strafrechtelijk
onderzoek

OvD-B
OvD-RWS

OvD-B
OvD-RWS

politie

OvD-P
Gemeente

Ontsmetting zal voornamelijk plaatsvinden
door af te spoelen of besmette kleding in te
nemen..
Bij risico's voor de omgeving wordt de
meetplan organisatie opgestart.
Het onveilig gebied wordt afgebakend.
Zijn er factoren om te adviseren;
- ramen en deuren te sluiten
- gebied te ontruimen

CoPI

Gezondheidsrisico’s door effect stof en /of in
verband met effectgebied op de wal en het nog
vrijgegeven water.

Gemeente
VP
scheepvaart

In uiterste noodzaak kan een burgemeester
besluiten sirenes in zijn gemeente te
activeren.
Geeft locatie aan waar het schip kan
worden afgemeerd om te worden geblust.
Opruimen in overleg met LNV

Effectgebied is afgezet.
Toegangs- en afvoerwegen voor de
hulpverleners worden vrij gehouden.
Volgt er wel/geen strafrechtelijk onderzoek.

CoPI
C-GMK
OvD-RWS

CoPI
ROT
Gemeente
LNV
C-GMK
Gemeente
Betrokken
meldkamers
Gemeente
scheepvaart
bewoners
Omliggende
bedrijven
pers

OvD-RWS
Waterschap

In overleg met de hulpverleningsdiensten,
RWS, LNV en betrokken private partijen..
- Aard en omvang van het incident
- Bestrijdingsmaatregelen
- Gevaren voor de volksgezondheid
- Te verwachten ontwikkelingen
Welke bedrijven hebben schade geleden.
Welke burgers hebben schade geleden.
De omvang van de effectschade.
Welke verzekeringsmaatschappijen zijn
betrokken.
Zie scenario 1 in geval van mens en dier in
nood
Te verwachtte schade aan milieu
Adviezen om milieu te sparen

VP’s

Genomen maatregelen voor de scheepvaart

OvD-RWS
Scheepvaart

28. Waterkwaliteit

OvD-RWS

29. waterkwantiteit en
waterkeren

OvD-RWS

Als er veel vervuild (blus)water in open
water voorkomt , neemt de beheerder
maatregelen om de effecten te beperken
zoals;
Inblokken , afzuigen, extra doorstromen,
Als watersystemen worden geblokt of als
extra doorstroming moet plaatsvinden.

Gemeente,
Waterschappen
(indien betrokken
dan ook
waterschappen)
Vp’s
CoPI
Waterschappen
Gemeente

18. Voorlichten en
informeren

Gemeente
23. Registratie van
schade en afhandeling

SAR

24 en 28. Milieuzorg
Waterkwaliteit

27. Nautischverkeersmanagement

Reder /
oliemaatschappij /
etc.

CoPI
Gemeente
LNV
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5.4 Brand en /of explosie
SCENARIOKAART 4, BRAND EN /OF EXPLOSIE
Subscenario’s:
-

pleziervaart
binnenvaartschip
rondvaartboot
zeeschip in de lading
zeeschip in de machinekamer
zeeschip in de accommodatie
cruise/ferry
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Informatiemanagement
Wat: bijzonderheden op het water / aandachtspunten

Informatie delen
met

Brandweer

Bepalen omstandigheden:
- betreft recreatie, binnenvaart of zeevaart.
- schip vaart of schip ligt aan de kant
- wat brand er;
o Lading
o Accommodatie
o Machinekamer
- wat zijn de risico's
o Brand blijft beperkt
o Snelle branduitbreiding
o Explosiegevaar
- wat is het onveilige gebied
- geschatte tijd waarin hulp ter plaatse kan
zijn.

C-GMK
KWC
KNRM

Beeld en oordeelsvorming

Leverancier
van
informatie

Is er invloed van het weer
Personen: aantal personen in nood
Complicatie bij hulpverlening: brand/ gevaarlijke stoffen/ milieu
Is extra deskundigheid vereist.

Situatierapportage
(sitrap)

Brandweer

VP’s
C-GMK

Brand in de lading
- wat is de aard en omvang van de bron;
stukgoed, gas, vloeistof
- is de bron continue of instantaan
- zijn de ladinggegevens bekend
- klasse van gevaar
Korte beschrijving van de situatie
Effecten
Benodigde middelen
Verwachte ontwikkelingen
Gewenste opschaling
Korte beschrijving van de situatie
Effecten
Benodigde middelen
Verwachte ontwikkelingen
Gewenste opschaling

C-GMK
VP’s
KWC

(G)MK’s
KWC

Inzetplan

Leiding en
coördinatie

I.h.a. opereert het CoPI vanaf de dichtbij zijnde oever. Een brandend schip wordt bij
voorkeur geblust als het is afgemeerd. Nautisch verkeersmanager bepaalt de
aanlegplaats. Bij de keuze van de ligplaats, anker- of aanlegplaats wordt rekening
gehouden dat geen of zo min mogelijk bevolking hinder ondervindt van de
gevaarlijke stoffen.

Eerste alarmering

OvD-B, AGS, TS, OvD-G, ambu, milieudienst, RWS, politie basiseenheid

Opschalen

Afhankelijk van het incident kan besloten worden de meetplanorganisatie op te
starten.
Afhankelijk van de beeldvorming starten de landpartijen de nodige processen op.
Opschaling naar GRIP 1 en verder overwegen als;
- hulpverleningsdiensten van het land op het water optreden.
- er duidelijke effecten zijn naar het land

Incidentbestrijdingsplan Waddenzee / versie 6.1 / vastgesteld door de Stuurgroep 10 december 2009

49

- er duidelijke effecten zijn naar kwetsbare natuurgebieden. (LNV alarmeren)
- er op het water meerdere processen spelen
- langdurige inzet.

Afschalen

Beschikbare
middelen

Afschaling vindt plaats in overleg met CoPI/OvD-RWS en hoogst leidinggevende.
Vrijgeven situatie
Vrijgeven van de gevaren zone
Intrekken van eventueel opgelegde beperkingen
Eventueel strafrechtelijk onderzoek
Registreren van slachtoffers
Schade afhandelen
Regionaal: overzicht van inzetbare (opgeleid en getrainde) eenheden
Landelijk / specialistisch:, MIRG, Falck Risk, Bergers, BOTMI, RIVM, , …..

Maatregelen per proces
Proces

Leverancier van
informatie

Wat (bijzonderheden op het water)

Informatie delen
met

1. Bestrijden van brand
en emissie van
gevaarlijke stoffen

OvD-B

Bronbestrijding
- beeld vormen aan de hand van de melding
- gebied voorlopig indelen in
o Inzet gebied
o Bovenwindsgebied en effectgebied
o Onveilig gebied
o Stromingsgebied
- geeft duidelijk aan als explosiegevaar is
- de bron wordt bovenwinds benaderd
- Als het schip varend is wordt door de
nautisch verkeersmanager een ligplaats,
anker- of aanlegplaats voorgeschreven
- als dat niet mogelijk is, dient een pont of
ander vaartuig als vervoer voor de
hulpverleners
- als de stof bekend is, wordt bepaald welke
persoonlijke beschermingsmiddelen
door de hulpverleners worden gebruikt.
- maak inzetplan voor bronbestrijding
- regel zonodig externe deskundigheid
- regel opvang en verzorging slachtoffers

CGMK
VP
KWC
OvD-RWS
Gemeente

2. Redden en
technische
hulpverlening

OvD-B

De brandweer betreedt het schip niet als er
brand is in de lading.
Bij brand in de accommodatie en/of
machinekamer gaat de brandweer op
verkenning.
Komt er bluswater in open water terecht:
denk aan milieu aspecten.
Het blussen gebeurt in overleg met
deskundigen.
Bluscapaciteit van blusschepen kan worden
aangevraagd bij de VP’s en het KWC..
Zijn er mensen in nood? Start processen bij
scenario Mens en dier in nood.
Is de bron te stoppen?. Zo ja binnen welke
tijd

C-GMK
OvD-G
GEMEENTE
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5. Waarnemen en
meten

OvD-B

Bij risico's voor de omgeving worden de
processen van scenario “ongevallen met
gevaarlijke stoffen” opgestart.
De inzet van de meetplan organisatie.
Het onveilige gebied wordt afgebakend.
Zijn er factoren om de burgemeester te
adviseren;
- ramen en deuren te sluiten
- gebied te ontruimen

CoPI
OvD-RWS

6. Waarschuwen
bevolking

OvD-B

Bij explosiegevaar met een mogelijk
effectgebied naar de wal.

12. Afzetten en
afschermen

Politie

17. Strafrechtelijk
onderzoek
18. Voorlichten en
informeren

OvD-P/ politie

Effectgebied is afgezet.
Toegangs- en afvoerwegen voor de
hulpverleners worden vrij gehouden.
Volgt er wel/geen strafrechtelijk onderzoek.

CoPI
ROT
Gemeente
Gemeente
Betrokken
meldkamers
Gemeente

Gemeente
VP

Aard en omvang van het incident
Bestrijdingsmaatregelen
Gevaren voor de volksgezondheid
Te verwachten ontwikkelingen
I.s.m. private betrokken partij.

scheepvaart
bewoners
Omliggende
bedrijven
pers

23. Registratie van
schade en afhandeling

Gemeente

Reder /
oliemaatschappij /
etc

26 SAR

KWC (op het ruime
binnenwater) of
Brandweer (haven)
OvD-RWS
BOTMI

Welke bedrijven hebben schade geleden.
Welke burgers hebben schade geleden.
De omvang van de effectschade.
Welke verzekeringsmaatschappijen zijn
betrokken.
Wanneer er mogelijk slachtoffers zijn
opstarten
Adviezen om milieu te sparen

CoPI
Gemeente
Waterschap, RWS,
CoPI
Gemeente,
Waterschap, VP
C-GMK
Havenmeester
OvD-RWS
VP, KWC
Scheepvaart

24 en 28. Milieuzorg
Waterkwaliteit
7 en 24. Toegankelijk
maken en opruimen

RWS

Geeft locatie aan waar het schip kan
worden afgemeerd om te worden geblust.

27. Nautisch verkeersmanagement

RWS

Genomen maatregelen voor de scheepvaart

28. Waterkwaliteit

OvD-B
OvD-RWS

29. waterkwantiteit en
waterkeren

OvD-RWS

Te verwachtte schade aan milieu
Als er veel ( vervuild) bluswater in open
water komt , neemt de beheerder
maatregelen om de effecten te beperken
zoals; Inblokken , afzuigen, extra
doorstromen,
Als watersystemen worden geblokt of als
extra doorstroming moet plaatsvinden.

KNRM, ambulance,
Duikers etc.

Gemeente,
Waterschap

Waterschap
VP
KWC
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5.5 Ordeverstoring
SCENARIO 5, ORDEVERSTORING
Subscenario's :
- recreatie
- activisten op een vaartuig
- bij sluis/op de kant
- stremming van de vaarweg/sluis
- partyboot
- cruiseschip/ferry
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Informatiemanagement
Wat: bijzonderheden op het water / aandachtspunten

Informatie via CoPI
en/of ROT delen met

Politie

Bepalen omstandigheden:
- betreft recreatie, binnenvaart of zeevaart.
- schip vaart of schip ligt aan de kant
- exacte locatie
- wat is het onveilige gebied
- geschatte tijd waarin hulp ter plaatse kan
zijn
- oorzaak ordeverstoring:
- doelgroep (tegengestelde belangen)
- alcohol/drugsgebruik
- enz..

Betrokken meldkamers
van
Politie (incl.
KLPD- Waterpolitie)
GHOR
Brandweer
Gemeente
Nautisch beheerder (VP)
KWC als KNRM erbij
betrokken is

Beeld en oordeelsvorming

Leverancier
van informatie

Weer: veiligheidsaspecten
Personen: aantal betrokken personen

Situatierapportage
( it
)

Politie

Aard en omvang van de ordeverstoring
Locatie van de ordeverstoring
Hinder voor de scheepvaart
Te verwachten ontwikkelingen

gemeente

Inzetplan

Leiding en
coördinatie
Eerste alarmering
Opschalen

De leiding en coördinatie ligt bij de politie
Basiseenheid politie, vaartuig KLPD- Waterpolitie
Politie bepaalt in eerste instantie op-/ afschaling. Verder volgens GRIP-regeling
Afschalen vindt plaats in overleg met Algemeen Commandant

Afschalen
watergetrainde ME-pelotons.
Beschikbare
middelen

Regionaal: overzicht van inzetbare (opgeleid en getraind) eenheden
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Maatregelen per proces
Proces

Leverancier van
informatie

Wat (bijzonderheden op het water)

Informatie delen
met

politie

Overweeg inzet hulpverleners op het
water/scheepvaart in de buurt
Regel opvang
Aanlandingsplaatsen
Vervoer naar opvang
Toegangswegen zijn vrij voor hulpverleners
Pers op afstand

CoPI
VP
gemeente

11. Ontruimen en
evacueren
13. Verkeer regelen
(omgeving)
link met proces 27

politie

14. Handhaven
openbare orde

politie

Mogelijke inzet watergetrainde MEpelotons.

CoPI
ROT

17. Strafrechtelijk
onderzoek

politie

Volgt er wel/geen strafrechtelijk onderzoek.

Gemeente

CoPI
VP

Aard en omvang van de ordeverstoring
Hinder voor de scheepvaart
Te verwachten ontwikkelingen

gemeente

Nautisch Verkeersmanager

Verkeer op het water wordt omgeleid.
Pers op afstand

politie

18. Voorlichten en
informeren

27. Nautisch
verkeersmanagement
link met proces 7 en 13

CoPI
OvD-RWS
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5.6 Ecologische incident
SCENARIOKAART 6, ECOLOGISCH INCIDENT
Subscenario’s:

-

aangespoelde vogels/dieren
veel zieke/dode dieren in het water

Beeld en oordeelsvorming

Informatiemanagement
Leverancier
van
informatie

Wat: bijzonderheden op het water / aandachtspunten

Informatie delen
met

RWS en of
LNV

Welke diergroep betreft het.
Wat is de omvang van het incident
Is er een aanwijsbare bron

VP
C-GMK/brandweer
LNV
RWS

Wat zijn de risico's voor de omgeving.
Wat zijn de effecten naar land
Wat zijn de risico’s voor de mens

VP
GMK
RWS

Wat is er gebeurd
Aard en omvang van de vervuiling
Eventueel benodigd materieel
Verwachte tijdsduur van het opruimen
Opschalingsfase 1 t/m 4
Wat is er gebeurd
Aard en omvang van de vervuiling
Eventueel benodigd materieel
Verwachte tijdsduur van het opruimen
Opschaling gewenst

VP
C-GMK
Waterschap

RWS en of
LNV
GHOR

Situatierapportage
(sitrap)

RWS

Brandweer

C-GMK
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Inzetplan

Leiding en
coördinatie

De eerste acties liggen bij RWS.

Eerste alarmering

VP alarmeert
Afhankelijk van de beeldvorming starten de landpartijen de nodige processen op.
Opschaling naar GRIP 1 en verder overwegen als;
- hulpverleningsdiensten van het land op het water optreden.
- er duidelijke effecten zijn naar het land
- er duidelijke effecten zijn naar kwetsbare natuurgebieden. (LNV alarmeren)
- er op het water meerdere processen spelen

Opschalen

Als er is opgeschaald naar GRIP 1 en verder wordt het incident vanaf de wal
afgehandeld.
Vanaf GRIP 1 coördineert de de LeiderCoPI de multidisciplinaire inzet op het water
en op het land.

- langdurige inzet
Afschalen

Afschaling vindt plaats in overleg met CoPI/OvD-RWS en hoogst leidinggevende.

Beschikbare
middelen

Deskundigheid bij vogelopvang, Ecomare op Texel, Dolfinarium in Harderwijk
en het BOTMI

Maatregelen per proces
Proces

3. Ontsmetten mens
en dier

5. Waarnemen en
meten
7. Toegankelijk maken
en opruimen
link met proces 28

Leverancier
van informatie

Wat (bijzonderheden op het water)

Informatie delen
met

OvD-B
Milieudienst
RIVM
OvD-RWS
OvD-B
Milieudienst
RIVM, OvD-RWS
OvD-B

Wijze van schoonmaken van
dieren/mensen/water/oevers

CopI
LNV
gemeente

Bepaal de verspreiding van dode/zieke
planten en dieren.

CoPI , C-GMK
Waterschap, LNV

Inschakelen van vrijwilligers voor het
opruimen.
Inschakelen gemeente voor het leveren van
containers/zakken om dode dieren in te doen.
Maatregelen waarmee wordt voorkomen dat
burgers met de verontreiniging in aanraking
komen. Zoals vis en zwemverbod
Voorlichting van pers en publiek en bedrijven

CoPI
OvD-RWS
gemeente

VP

Genomen maatregelen die van invloed zijn op
het scheepvaartverkeer

Inspecteur-RWS
BOTMI

Te verwachtte schade aan milieu
Adviezen om milieu te sparen

CoPI
ROT
OvD-RWS
Gemeente
KWC
CoPI
Gemeente
Waterschap
LNV, VP, KWC

9. Preventieve
Openbare
Gezondheidszorg

OvD-G

18. Voorlichten en
informeren

Gemeente

27. Nautisch
verkeersmanagement
link met proces 7 en 13

28. Waterkwaliteit
link met proces 5 en 24

ROT
Provincie
ROT
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5.7 Aanvaring en/ of losgeslagen schepen, objecten of lading
SCENARIO 7,

AANVARING EN/ OF LOSGESLAGEN SCHEPEN, OBJECTEN OF LADING

Subscenario’s:
-

-

in de vaarweg
gezonken
op de oever/op het strand
vermist

Situatiera
pportage

Beeld en oordeelsvorming

Informatiemanagement
Leverancier
van
informatie

Wat: bijzonderheden op het water / aandachtspunten

Informatie delen
met

VP’s
KWC

Wat is er gebeurd ?
Wat is de omvang van het incident?
Zijn er personen gewond?
Wat zijn de gevolgen voor de scheepvaart en andere
economische activiteiten op en rond het Wad?
Is er een aanwijsbare bron?

OvD-RWS
LNV

OvD-RWS

Welke potentieel aan extra hulp wordt gevraagd

C-GMK/brandweer

OvD-RWS

Wat is er gebeurd
Aard en omvang van de stranding
Eventueel benodigd materieel
Verwachte tijdsduur van het opruimen

VP
KWC
C-GMK
Waterschap

Inzetplan
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Leiding en
coördinatie

Eerste alarmering
Opschalen

De OSC coördineert de inzet op het water.
Vanaf GRIP 1 coördineert de LeiderCoPI de multidisciplinaire inzet op het water en
op het land.
Vanuit het CoPI heeft de OvD-W contact met de OSC.
KLPD en of RWS
Afhankelijk van de beeldvorming starten de landpartijen de nodige processen op.
Opschaling naar GRIP 1 en verder overwegen als;
- hulpverleningsdiensten van het land op het water optreden.
- er duidelijke effecten zijn naar het land –
- er op het water meerdere processen spelen
- bij een langdurige inzet

Afschalen

Afschaling vindt plaats in overleg met CoPI/OvD-W en hoogst leidinggevende.

Beschikbare
middelen

Sleepboten

Maatregelen per proces
Proces

Leverancier
van informatie

Wat (bijzonderheden op het water)

Informatie
delen met

1. Bestrijden van brand
en gevaarlijke stoffen
2. Redden van mens
en dier
3. Ontsmetten
vervoersmiddelen en
infrastructuur

VP

ladinggegevens

AGS en GAGS

Pas op voor gif in containers!

OvD-B
OvD-W
CoPI

VP
OvD-B

Overleg met AGS en Gags

CoPI
ROT

7. Toegankelijk maken
en opruimen
link met proces 28

OvD-B
OvD-W
gemeente
OvD-P

Bij aanspoelen op stranden en oevers

CoPI
ROT

Effectgebied is afgezet.
Toegangs- en afvoerwegen voor de hulpverleners
worden vrij gehouden.

CoPI
Gemeente
Betrokken
meldkamers
CoPI
Gemeente

12. Afzetten en
afschermen
13. Verkeer regelen
(omgeving)
link met proces 27
17. Strafrechtelijk
onderzoek

OvD-P

Vastleggen waarneming
Bemonstering
Afstemmen met hulpverleningsdiensten, RWS en
betrokken private partijen.
Aard en omvang van het incident
Eventuele gevaren voor de volksgezondheid
Te verwachten ontwikkelingen

OvD-W
(bemonstering)
scheepvaart
bewoners
Omliggende
bedrijven
pers

VP

Genomen maatregelen die van invloed zijn op het
scheepvaartverkeer

CoPI
ROT, KWC
OvD-W
Gemeente

OvD-W

Effecten voor milieu?

Gemeente
Waterschap
LNV

OvD-P
Gemeente

18. Voorlichten en
informeren

27. Nautisch
verkeersmanagement
link met proces 7 en 13

28. Waterkwaliteit en
waterkeren, link met
proces 5 en 24

Is er grote toeloop,

Incidentbestrijdingsplan Waddenzee / versie 6.1 / vastgesteld door de Stuurgroep 10 december 2009

58

5.8 Locatie/object specifieke maatregelen
Scenario 5.8a: Veerdienst Texel/ Den Helder (TESO)
scenario 5.8A – Veerdienst Texel- Den Helder (TESO)
Subscenario’s:
A. Veerdienst Texel- Den Helder
Subscenario's: - schip is zinkende.
- schip vaart en er breekt brand uit.
- schip ligt binnen in de haven van Texel en er breekt brand uit.
- schip ligt binnen in de haven van Den Helder en er breekt brand uit.
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Informatiemanagement
Kapitein

VC Den Helder
KWC

Beeld en oordeelsvorming

Bij brand: wat brand er;
o Ruim
o Accommodatie
o Machinekamer
- wat zijn de risico's?
o Brand blijft beperkt
o Snelle branduitbreiding
o Explosiegevaar
- wat is het onveilige gebied

Zijn er personen gewond?
Wat is de hulpvraag?
Is er een aanwijsbare bron?
Wat zijn de gevolgen voor de scheepvaart en andere
economische activiteiten rondom het Incident?
Waar bevind het schip zich?
VC Den Helder

Situatierapportage
(sitrap)

Naam en roepletters van de veerboot.
Naam van de schipper.
Wat is er gebeurd ?
Wat is de omvang van het incident?

Wie
Naam melder/ bereikbaarheid
Roepletters/nummer schip
Naam schip
Type schip
Wat
Personen aan boord /Persons on board (POB’s)
Aantal gewonden/vermisten
Aard incident
Aard van de lading
Wat is waargenomen/ gewenste hulp
Waar
Positie schip lat/long (noorderbreedte, oosterlengte)
Dichtstbijzijnde boei of haven
Havennummering
Wanneer
Wanneer heeft incident plaatsgevonden

KWC
GMK NHN
CMW

Kapitein
KWC
OSC

Wat is er gebeurd
Ontwikkeling incident(bestrijding)
Aard en omvang van de hulpvraag
Eventueel benodigd materieel
Verwachte tijdsduur van het incident

VP Den Helder
OvD-W
Nautisch beheerder

OvD-W

Ontvangt info van OSC en KWC
Informeert en stemt af in het CoPI
CoPI rapporteert aan ROT

ROT
GBT

Inzetplan

Leiding en
coördinatie

Als er een OSC is aangewezen, dan communiceert die naar het KWC en rapporteert
aan de OvD-W in het CoPI.
De OSC coördineert de inzet op het water.
Vanaf GRIP 1 stemt de LeiderCoPI de multidisciplinaire inzet af zowel op het water
als op het land.
Het CoPI is aangevuld met:
- OvD-W voor nautische processen en contact met de OSC.
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- Hoofd Operationele Dienst Teso
GBT is aangevuld met Directeur Teso
m.u.v het scenario dat de veerboot in Texel ligt heeft de burgemeester van Den
Helder het opperbevel.
Eerste melding

Kapitein meldt via VHF aan VP en KWC. Telefonisch ook aan de rederij.
Daarna is het normale doormeldingsschema van kracht.

Eerste alarmering

KNRM, Heli, KLPD dienst waterpolitie, Marine, RWS, Politie, Brandweer, GHOR,
Afhankelijk van de beeldvorming starten de landpartijen de nodige processen op.
Opschaling naar GRIP 1 en verder overwegen als;
- hulpverleningsdiensten van het land op het water optreden.
- er duidelijke effecten zijn naar het land
- er op het water meerdere processen spelen
- bij een langdurige inzet

Opschalen

Afschalen

Beschikbare
middelen

Afschaling vindt plaats in overleg met CoPI/OvD-W en hoogst leidinggevende.
Vrijgeven situatie
Vrijgeven van de gevaren zone
Intrekken van eventueel opgelegde beperkingen
Eventueel strafrechtelijk onderzoek
Registreren van slachtoffers
Schade afhandelen
KNRM heeft binnen 30 minuten capaciteit voor .. personen beschikbaar
Overweeg inzet van de Reddingsbrigade en Kon. Marine
Voor blussing kan een beroep worden gedaan op de middelen van de Kustwacht
Bluscapaciteit is niet gegarandeerd.

Maatregelen per proces
Proces

1. Bestrijden van
brand en gevaarlijke
stoffen

Leverancier
van informatie

Wat (bijzonderheden op het water)

Informatie
delen met

OvD-B

Bronbestrijding
- beeld vormen aan de hand van de melding
- opstelplaats kiezen
- contact legen met verkeerstoren TESO
- Als het schip varend is kan door de CZSK via VCDen Helder een ligplaats, aanleg- of ankerplaats
worden voorgeschreven.
- Als het schip stuurloos wordt, kan de CZSK een
geschikte sleepboot vorderen.
- Bemanning van 2 TS'n staan bij steiger 19 marine
Complex om op te stappen.
- als dat niet mogelijk ander vaartuig als vervoer
voor de hulpverleners worden ingezet
- als de stof bekend is, wordt bepaald welke
persoonlijke beschermingsmiddelen door de
hulpverleners worden gebruikt.
- maak inzetplan voor bronbestrijding
- regel zonodig externe deskundigheid
- regel opvang en verzorging slachtoffers
- aanvalskaart van TESO gebruiken

C-GMK
CoPI
AOV

Bluscapaciteit van blusschepen kan worden
aangevraagd bij de VP’s/ CMW.
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2. Redding en
technische
hulpverlening

KWC
OSC
OvD-W
OvD-B (havens)

Genomen maatregelen
Voortgang en tijdsduur
Aanlandingsplaats , ligplaats
Aantal personen,
Is vervoer nodig naar opvanglocatie

OvD-P
OvD-G
RWS (CMW)
gemeente

OvD-B

Ontsmetting zal voornamelijk plaatsvinden door af
te spoelen of besmette kleding in te nemen.
Zijn er mensen en/of dieren in de rook geweest ?
Schoonmaken van dieren/ mensen/ water/ oevers
Betrek via de OvD-G het advies van de GAGS
Bij risico's voor de omgeving wordt de meetplan
organisatie opgestart.
Het onveilig gebied wordt afgebakend.
Zijn er factoren om te adviseren;
- ramen en deuren te sluiten
- gebied te ontruimen

CoPI
OvD-RWS

3. Ontsmetten mens
en dier

AGS
RWS-waterdienst
LNV

OvD-B
Rijkswaterstaat

Gezondheidsrisico’s door effect stof en /of in verband met
effectgebied op de wal en het nog vrijgegeven water.

gemeente
scheepvaart

OvD-B
Rijkswaterstaat

In uiterste noodzaak kan een burgemeester
besluiten sirenes in zijn gemeente te activeren.
Geeft locatie aan waar het schip kan worden
afgemeerd om te worden geblust.

5. Waarnemen en
meten

6. Waarschuwen van
de bevolking (ook
scheepvaart)

7 en 24.
Toegankelijk maken
en opruimen

8. Geneeskundige
hulpverlening
somatisch
9. Preventieve
openbare
gezondheidszorg
10.
Geneeskundige
hulpverlening
Psycho-sociaal
11. Ontruimen en
evacueren
12. Afzetten en
afschermen

OvD-G

Gezagvoerder
Havenautoriteit

CoPI
ROT
gemeente
C-GMK

KWC
OSC
OvD-P
OvD-B
GGD/GHOR
Gemeente
Politie (incl.
KLPDWaterpolitie)
Gemeente
Betrokken
private partijen

OvD-G

Organiseren i.s.m. betrokken private partijen

Politie (incl.
KLPDWaterpolitie)

Betrek scheepvaart in de buurt

Gemeente

OvD-P

Aan en afvoerroutes naar de veerboot vrijhouden en
aangeven.
Uitgangstelling eenheden parkeerplaats McDonalds.
Verkeerstorenweg 2, Den Helder.

CoPI
Gemeente

OvD-P

13. Verkeer
regelen

Extra capaciteit (handen) voor overname schip/wal)
gewonden.
Ambstat: McDonalds
Gewondennest in passagiers hal.
Bij een infectieziekte aan boord van een schip geldt
de norm van de International Health Regulations.
De gezagvoerder is verplicht dit te melden aan de
havenautoriteit, die doormeldt aan de GGD.

CoPI
C-GMK
Rijkswaterstaat

Hulpverleningsroute: vanaf MacDonalds-de Kooijvia N250- Binnenhaven-Havenweg-Nieuwe DiepPaleiskade-Havenplein.
Aflsluiten van de wegen:
- Paleiskade – Havenplein.
- Hoofdgracht-Molenplein- Kanaalweg.
- Binnenhaven – Havenweg.
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15. Identificeren
slachtoffers
17. Strafrechtelijk
onderzoek

Politie

- Havenweg – het Nieuwediep.
- N250 – Ravelijnweg.
- N250 – Guldemondweg.
- N250 de Kooij.
Bepaal rustplaats/ morque overleden slachtoffers

OvD-P

Volgt wel/geen strafrechtelijk onderzoek

Gemeente
KWC

Gemeente coördineert de voorlichting i.s.m. de
hulpverleningsdiensten en de betrokken private
partij(en).

Gemeente

Gemeente

Voor degenen die niet met eigen vervoer de boot
verlaten is opvanglocatie voorzien op/in
- Schouwburg "De Kampanje" te Den Helder
- het marine terrein Den Helder
- NIOZ op Texel
Vervoer dar naar toe moet geregeld worden.
I.s.m. de betrokken private partijen

Politie

Vanaf GRIP 3 gemeente

GEMEENTE

Gemeente

Welke bedrijven hebben schade geleden.
Welke burgers hebben schade geleden.
De omvang van de effectschade.
Welke verzekeringsmaatschappijen zijn betrokken.
Inschatting van de effecten voor het milieu.

Reder /
oliemaatschap
pij / etc

18. Voorlichten en
informeren

19. Opvang en
verzorgen

20. Uitvaartverzorging
21.Registratie van
slachtoffers
23. Registratie van
schade en
afhandeling
24. Milieuzorg
link met proces 28
en 29

Gemeente

25. Nazorg

Gemeente

26.Search and
Rescue
27.Nautisch
verkeersmanagement

29.
Waterkwantiteit

Overweeg voor zoekacties de inzet van SOAD,
dreg- en sonardiensten

OvD-RWS

Overleg met LNV
Inzetgebied
Voortgang van schoonmaakwerkzaamheden
Prognose
Ingezette vaartuigen
Ondersteuning door heli
Aandacht voor eventueel vervuild bluswater
Genomen maatregelen

RWS
Waterschap

CoPI
CNB
OvD-RWS
Scheepvaart
Pers
Betrokken
private partijen
Directeur
TESO
CoPI
ROT

OvD-RWS

OvD-RWS

KWC
OvD-W
OvD-B (havens)
VP- Den Helder

28. Waterkwaliteit
link met proces 5 en
24

Gemeente

Informeer scheepvaart in de buurt.
Stop de scheepvaart
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Bijlage : Bedrijfs en inzetgegevens
Naam bedrijf
Adresgegevens

TESO-Bootdienst
Pontweg 1
1797 SN DEN HOORN
0222 – 36 96 00 (24 uur bereikbaar)
Onderhouden van de bootdienst tussen Den Helder en Texel
Op gezette tijden vervoer van brandbare gassen en/of vloeistoffen,
logen, chloor of stikstof.

Telefoon
Hoofdactiviteit
Gevaarlijke stoffen

Algemene gegevens veerboten
Schulpengat

Dokter Wagemaker

Afmetingen
Capaciteit
Snelheid
Brandstof
Blusmiddelen
Reddingsmiddelen

110 x 18 x 4 meter
1750 passagiers
240 auto's
13 knoop
529.000 liter

Afmetingen
Capaciteit
Snelheid
Brandstof
Blusmiddelen
Reddingsmiddelen

130 x 23 x 4,40 meter
1750 passagiers
300 auto's
15 knoop
1.350.000

Aanrijroute
hv-diensten

afzetting

Incidentbestrijdingsplan Waddenzee / versie 6.1 / vastgesteld door de Stuurgroep 10 december 2009

64

Locatie overzichtsfoto Den Helder

Verkeerstoren
CoPI

Opstelplaats boven / benedenrijdek

Toegang 2

Opstelplaats boven / benedenrijdek

Gewondennest

Gewondennest

Verkeerstoren
CoPI

Toegang 1
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Scenario 5.8b: Veertraject Harlingen-Terschelling/
Harlingen- Vlieland
SCENARIO 5.8B,

Veertraject Harlingen - Terschelling / Harlingen - Vlieland

Subscenario’s:
A. Veerdienst Harlingen Terschelling/ Harlingen Vlieland
Subscenario's: - schip is zinkende.
- schip vaart en er breekt brand uit.
- schip ligt binnen in de haven van Harlingen en er breekt brand uit.
- schip ligt binnen in de haven van Vlieland of Terschelling en er breekt brand uit.
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Informatiemanagement
Kapitein

VC Terschelling
KWC

Beeld en oordeelsvorming

Bij brand: wat brand er;
o Ruim
o Accommodatie
o Machinekamer
- wat zijn de risico's?
o Brand blijft beperkt
o Snelle branduitbreiding
o Explosiegevaar
- wat is het onveilige gebied

Zijn er personen gewond?
Wat is de hulpvraag?
Is er een aanwijsbare bron?
Wat zijn de gevolgen voor de scheepvaart en andere
economische activiteiten rondom het Incident?
Waar bevindt het schip zich?
VC
Terschelling

Situatierapportage
(sitrap)

Naam en roepletters van het schip.
Naam van de schipper.
Wat is er gebeurd ?
Wat is de omvang van het incident?

Gebruik bestaand uitvraagprotocol
Informeer steeds alle betrokken meldkamers cq
verkeersposten

KWC
GMK fryslân
CMW

Kapitein
KWC
OSC

Wat is er gebeurd
Ontwikkeling incident(bestrijding)
Aard en omvang van de hulpvraag
Eventueel benodigd materieel
Verwachte tijdsduur van het incident

VP Terschelling
OvD-W
Nautisch beheerder
Havenautoriteit

OvD-W

Ontvangt info van OSC en KWC
Informeert en stemt af in het CoPI
CoPI rapporteert aan ROT

ROT
GBT

Inzetplan

Leiding en
coördinatie

Als er een OSC is aangewezen, dan communiceert die naar het KWC en rapporteert
aan de OvD-W in het CoPI.
De OSC coördineert de inzet op het water bij voorkeur vanaf een schip dat de
beschikking heeft over VHF en C2000.
Vanaf GRIP 1 stemt de LeiderCoPI de multidisciplinaire inzet af zowel op het water
als op het land.
Het CoPI is aangevuld met:
- OvD-W voor SAR of nautische processen en contact met de OSC.
- Hoofd Vlootzaken Doeksen
GBT start zowel in Harlingen als in Terschelling of Vlieland, namens Doeksen neemt
de directeur of zijn vervanger hierin zitting.

Incidentbestrijdingsplan Waddenzee / versie 6.1 / vastgesteld door de Stuurgroep 10 december 2009

67

Eerste melding

Kapitein meldt via VHF 4 aan CMW, VHF 2 aan VP Brandaris en VHF 16 aan KWC.
Telefonisch ook aan de rederij.
Daarna is het normale doormeldingsschema van kracht.

Opschalen

Afschalen

Afhankelijk van de beeldvorming starten de landpartijen de nodige processen op.
Opschaling naar GRIP 1 en verder overwegen als;
- hulpverleningsdiensten van het land op het water optreden.
- er duidelijke effecten zijn naar het land
- er op het water meerdere processen spelen
- bij een langdurige inzet

Afschaling vindt plaats in overleg met CoPI/OvD-W en hoogst leidinggevende.
Vrijgeven situatie
Vrijgeven van de gevaren zone
Intrekken van eventueel opgelegde beperkingen
Eventueel strafrechtelijk onderzoek
Registreren van slachtoffers
Schade afhandelen
Zie bijlage: 3

Beschikbare
middelen

Maatregelen per proces
Proces

1. Bestrijden van
brand en gevaarlijke
stoffen

Leverancier
van informatie

Wat (bijzonderheden op het water)

Informatie
delen met

OvD-B

Bronbestrijding
- beeld vormen aan de hand van de melding
- opstelplaats kiezen
- contact leggen met verkeerstoren Doeksen
Afspraken over opstappen.
- de brandweer Harlingen meldt zich bij het
botenhuis van de KNRM om op te stappen.

C-GMK
VP
Terschelling
KWC
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- daar is ook de opstelplaats voor bijstand.
- als KNRM niet mogelijk wordt een andere
opstelplaats en een ander vaartuig als vervoer voor
de hulpverleners aangewezen.
- als de stof bekend is, wordt bepaald welke
persoonlijke beschermingsmiddelen door de
hulpverleners worden gebruikt.
- maak inzetplan voor bronbestrijding
- regel zonodig externe deskundigheid
- regel opvang en verzorging slachtoffers
- aanvalskaart van veerboot gebruiken

2. Redding en
technische
hulpverlening

3. Ontsmetten mens
en dier

KWC
OSC
OvD-W
OvD-B (havens)

7 en 24.
Toegankelijk maken
en opruimen

Ontsmetting zal voornamelijk plaatsvinden door af
te spoelen of besmette kleding in te nemen.
Zijn er mensen en/of dieren in de rook geweest ?
Schoonmaken van dieren/ mensen/ water/ oevers
Bij risico's voor de omgeving wordt de meetplan
organisatie opgestart.
Het onveilig gebied wordt afgebakend.
Zijn er factoren om te adviseren;
- ramen en deuren te sluiten
- gebied te ontruimen

CoPI
OvD-W

Rijkswaterstaat
VP

Gezondheidsrisico’s door effect stof en /of in verband met
effectgebied op de wal en het nog vrijgegeven water.

gemeente
scheepvaart

Rijkswaterstaat
Havenauthoriteit

In uiterste noodzaak kan een burgemeester
besluiten sirenes in zijn gemeente te activeren.
Geeft locatie aan waar het schip kan worden
afgemeerd om te worden geblust.

OvD-G

8. Geneeskundige
hulpverlening
somatisch

OvD-P
OvD-G
RWS (CMW)
gemeente

AGS
OvD-G
RWS-waterdienst
LNV
OvD-B

5. Waarnemen en
meten

6. Waarschuwen van
de bevolking (ook
scheepvaart)

Het blussen gebeurt in overleg met deskundigen.
Bluscapaciteit van blusschepen kan worden
aangevraagd bij KWC en VP Terschelling.
Genomen maatregelen
Voortgang en tijdsduur
Bepaal aanlandingsplaats ism de havenmeester en
L-CoPI
Aantal personen,
Is vervoer nodig naar opvanglocatie/ gewondennest
(terminal Doeksen)

Extra capaciteit (handen) voor overname schip/wal)
gewonden.
Arts kan met Lynx- heli op schip neergelaten.
Slachtoffers i.p. altijd naar de vaste wal vervoeren.
Indien dit niet mogelijk is, dan middels heli’s of
snelle boten (catamaran ferry’s) een transportbrug
organiseren.
Voor niet gewonde slachtoffers is zo nodig wel
opvang capaciteit op de eilanden.
Gewondennest: zowel in Harlingen, als op
Terschelling en Vlieland in terminal Doeksen
Ambulances voor het transport van gewonden
verzamelen vanuit de verre omtrek op de
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Loodsposten (FR 02 Zurich, FR 04 Leeuwarden).
Ambulances rijden vanaf hier naar de
opstelplaatsen ambulance in of nabij het
ondersteuningsgebied.
Havenautoriteit

Bij een infectieziekte aan boord van een schip geldt
de norm van de International Health Regulations.
De gezagvoerder is verplicht dit te melden aan de
havenautoriteit, die doormeldt aan de GGD.

OvD-G

Organiseren i.s.m. betrokken private partijen

Politie (incl.
KLPDWaterpolitie)

Betrek scheepvaart in de buurt

Gemeente

CoPI
Gemeente
CoPI

9. Preventieve
openbare
gezondheidszorg
10.
Geneeskundige
hulpverlening
Psycho-sociaal
11. Ontruimen en
evacueren

GGD/GHOR
Gemeente
Politie (incl.
KLPDWaterpolitie)
Gemeente
Betrokken
private partijen

VP
12. Afzetten en
afschermen

OvD-P

13. Verkeer
regelen

OvD-P

Aan en afvoerroutes naar de veerboot vrijhouden en
aangeven.
Zie kaart.

15. Identificeren
slachtoffers

Politie

Bepaal rustplaats/ morque overleden slachtoffers

Gemeente

OvD-P

Volgt wel/geen strafrechtelijk onderzoek

Gemeente
KWC

Gemeente coördineert de voorlichting i.s.m. de
hulpverleningsdiensten (o.a. KW en havendienst) en
de betrokken private partij(en).

CoPI
RWS
OvD-W
Scheepvaart
Pers
Betrokken

17. Strafrechtelijk
onderzoek

18. Voorlichten en
informeren
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Opstarten actiecentrum communicatie in beide
betrokken gemeenten.
Gemeente

19. Opvang en
verzorgen

20. Uitvaartverzorging

Gemeente
Politie

21.Registratie van
slachtoffers

23. Registratie van
schade en
afhandeling

Gemeente

Gemeente

24. Milieuzorg
link met proces 28
en 29

25. Nazorg

26.Search and
Rescue
27.Nautisch

Max capaciteit veerboot is 1.750 personen.
Voor degenen die niet met eigen vervoer de boot
verlaten is opvanglocatie voorzien op/in
- Harlingen (zie deelplan opvang en verzorging)
- Terschelling: cluster scholengemeenschap ’t
Schylger Jouw te Midsland of het cluster o.b.s.
‘Prinses Margrietschool’/ sportzaal west.
- Vlieland: sporthal de Uitlegger ofcamping de
Bolder of de hotels Bruin en Zeeduin.
Vervoer dar naar toe moet geregeld worden.
I.s.m. de betrokken private partijen
Het is bij Doeksen middels het digitale kaart en scan
systeem in principe exact bekend hoeveel
opvarende er aan boord zijn.
De gemeenten Terschelling en Harlingen hebben
een contract met het Rode Kruis om het proces van
het registreren van slachtoffer uit te voeren op de
opvanglocaties. Vlieland heeft met IRIS een
contract.
Registreren van slachtoffers (CRIB)
- het hoofd CRIB van de gemeente aan de vaste
wal coördineert en autoriseert alle informatie.
Ook de geautoriseerde informatie afkomstig van
het Bureau CRIB op het eiland.
- Registratie van gewonden in het ziekenhuis zal
gebeuren via het actiecentrum van Bureau
GHOR
- Het actiecentrum draagt zorg voor de overdracht
van gegevens aan de gemeente.
-Registratie van overledenen zal verlopen via
RIT (KLPD) of de politie.
Welke bedrijven hebben schade geleden.
Welke burgers hebben schade geleden.
De omvang van de effectschade.
Welke verzekeringsmaatschappijen zijn betrokken.
Het opruimen van een milieuverontreiniging vindt
op het water plaats onder verantwoordelijkheid van
Rijkswaterstaat, directie Waddenzee;
- Door het CoPI wordt zo snel mogelijk aan de
betrokken instantie doorgegeven als er
milieuverontreiniging optreedt. Hierbij zal worden
opgegeven wat de aard is van de verontreiniging
en hoe groot deze is.
- Bij het bestrijden van de verontreiniging zal
voorrang gegeven worden aan de hulpverlening
aan het betrokken vaartuig.
Voor de uitvoering van de bestrijding van een
milieucalamiteit wordt verwezen naar het
calamiteitenplan van Rijkswaterstaat.

GEMEENTE

Reder /
oliemaatschap
pij / etc
OvD-W
RWS
LNV

OvD-RWS

Gemeente
KWC
OvD-W
OvD-B (havens)
VP

private partijen
Directeur
Doeksen
CoPI
ROT

Overweeg voor zoekacties de inzet van SOAD,
dreg- en sonardiensten
Informeer scheepvaart in de buurt.
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verkeersmanagement
OvD-W
28. Waterkwaliteit
link met proces 5 en
24

29.
Waterkwantiteit

RWS
Waterschappen

Stop de scheepvaart

CMW

Overleg met LNV
Inzetgebied
Voortgang van schoonmaakwerkzaamheden
Prognose
Ingezette vaartuigen
Ondersteuning door heli
Aandacht voor eventueel vervuild bluswater
Genomen maatregelen

CoPI
RWS
ROT
Gemeente
Havenautoriteit
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Bijlage : Bedrijfs en inzetgegevens
Naam bedrijf
Adresgegevens

Rederij Doeksen
Waddenpromenade 5
8881 NT Harlingen
Veerdienst: Harlingen Terschelling/ Harlingen Vlieland
Indicatie aanwezige gevaarlijke stoffen. Op regulier afvaarten zijn er
geen gevaarlijke stoffen in bulk aanwezig op het schip. Er zijn
brandstoffen in auto’s aanwezig en wat men in bagage heeft
(gebruikershoeveelheden). Het vrachtschip Noord-Nederland
vervoert gevaarlijke stoffen. Op deze transporten kan men stoffen
aantreffen die ook over de openbare weg getransporteerd worden.
Veiligheidsplannen van de veerboten bevinden zich op de
terminals. Rond de jaarwisseling moet men alert zijn op vuurwerk
vervoer.

Hoofdactiviteit
Gevaarlijke stoffen

Algemene gegevens veerboten
Ms Friesland

Max aantal passagiers

Capaciteit
vlotten
reddingsvesten
reddingsboten
glijgoten

klimnetten
Beveiliging
passagiersruimte
Beveiliging
motorruimte
Beveiliging autodek
ademlucht

Ms Koegelwieck

1750 passagiers
Zomer gem. 1100
Winter gem. 900
100 auto's
8 x voor150 personen
16 x voor 45 personen
1781
1
2 x topdek
2 x opblaasbare in
salon
4 x topdek

Max. aantal
passagiers

315

Capaciteit
vlotten

Geen auto’s
7 x voor 45 personen

reddingvesten
reddingsboten
Beveiliging
passagiersruimte

350
1
Kleine blusmiddelen en
waterslangen

Beveiliging
motorruimte

Gasblussysteem

Kleine blusmiddelen
en waterslangen
Gasblussysteem en
schuimextract
Sprinkler en
schuimextract
4 x persluchtapparaten
4 x vluchtsetjes
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Ms Midsland

Max aantal passagiers

Capaciteit
vlotten
reddingsvesten
reddingsboten
glijgoten

klimnetten
Beveiliging
passagiersruimte
Beveiliging
motorruimte
Beveiliging autodek
ademlucht

Ms vlieland

1100 passagiers
Zomer gem. 900
Winter gem. 700
54 auto's
21 x voor 45 personen
1150
1
2 x topdek
2 x opblaasbare in
salon
2 x topdek
Kleine blusmiddelen
en waterslangen
Gasblussysteem en
schuimextract
Sprinkler en
schuimextract
2 x persluchtapparaten
4 x vluchtsetjes

Max. aantal
passagiers
Capaciteit
vlotten

1200
Zomer gem. 900
Winter gem. 700
57 auto’s
11 x voor 128 personen

reddingvesten
reddingsboten
glijgoten

1220
1
4x

klimnetten
Beveiliging
passagiersruimte
Beveiliging
motorruimte
Beveiliging autodek

2 x topdek
Kleine blusmiddelen en
waterslangen
FM 2000- installatie ook
in kombuis
sprinkler

ademlucht

2 x persluchtapparaat
4 x vluchtsetjes

Ms Tiger

Max aantal passagiers

415 passagiers

Capaciteit
vlotten

geen auto's
4 (2 x 65 personen)

reddingsvesten
reddingsboten
Beveiliging
passagiersruimte

459
1
Div. kleine
blusmiddelen en
waterslangen
Gasblussysteem

Beveiliging
motorruimte
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Veerhaven Harlingen

bereikbaarheid
Toegankelijkheid

Aanwezigen dag
Aanwezigen nacht

Goed
Overdag: Geopend tot laatste afvaart
's Nachts: Afgesloten, contact via Hoofdvlootzaken of
weekendwacht
Info balie gehele dag tot laatste afvaart
Waldiensten/kaartverkoop tijdens boottijden
Niemand, er kan een sleutelhouder gealarmeerd
worden via het Hoofd vlootzaken of de Weekendwacht

Veerhaven Harlingen
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Veerhaven Terschelling

Bereikbaarheid haven
Toegankelijkheid

Aanwezigen dag
Aanwezigen nacht

Het adres van het rederijkantoor is: Willem Barentzkade
21, 8880 AA
Overdag: Geopend tot laatste afvaart
's Nachts Afgesloten, contact via Hoofd vlootzaken of
weekendwacht
Waldiensten/kaartverkoop tijdens boottijden
Niemand, er kan een sleutelhouder gealarmeerd
worden via het Hoofdvlootzaken of de Weekendwacht .

veerhaven Terschelling
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Veerhaven Vlieland

Bereikbaarheid veerhaven
Toegankelijkheid

Aanwezigen dag
Aanwezigen nacht

Goed
Overdag: Geopend tot laatste afvaart
's Nachts Afgesloten, contact via Hoofd vlootzaken of
weekendwacht
Waldiensten/kaartverkoop tijden boottijden
Niemand, er kan een sleutelhouder gealarmeerd
worden via de 1e Kapitein Vlieland of Weekendwacht

Veerhaven Vlieland
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Scenario 5.8C: Veertraject Holwerd - Ameland
SCENARIO 5.8C,

Veertraject Holwerd - Ameland

Subscenario’s:
A. Veerdienst Holwerd - Ameland
Subscenario's: - schip is zinkende.
- schip vaart en er breekt brand uit.
- schip ligt binnen in de haven van Holwerd en er breekt brand uit.
- schip ligt binnen in de haven van Ameland en er breekt brand uit.
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Informatiemanagement
Kapitein

VC Terschelling
KWC

Bij brand: wat brand er;
o Ruim
o Accommodatie
o Machinekamer
- wat zijn de risico's?
o Brand blijft beperkt
o Snelle branduitbreiding
o Explosiegevaar
- wat is het onveilige gebied

Beeld en oordeelsvorming
Situatierapportage
(sitrap)

Naam en roepletters van het schip.
Naam van de schipper.
Wat is er gebeurd ?
Wat is de omvang van het incident?

Zijn er personen gewond?
Wat is de hulpvraag?
Is er een aanwijsbare bron?
Wat zijn de gevolgen voor de scheepvaart en andere
economische activiteiten rondom het Incident?
Waar bevindt het schip zich?
VC
Terschelling

Gebruik bestaand uitvraagprotocol
Informeer steeds alle betrokken meldkamers cq
verkeersposten

KWC
GMK fryslân
CMW

Kapitein
KWC
OSC

Wat is er gebeurd
Ontwikkeling incident(bestrijding)
Aard en omvang van de hulpvraag
Eventueel benodigd materieel
Verwachte tijdsduur van het incident

VP Terschelling
OvD-W
Nautisch beheerder
Havenautoriteit

OvD-W

Ontvangt info van OSC en KWC
Informeert en stemt af in het CoPI
CoPI rapporteert aan ROT

ROT
GBT

Inzetplan

Leiding en
coördinatie

Als er een OSC is aangewezen, dan communiceert die naar het KWC en rapporteert
aan de OvD-W in het CoPI.
De OSC coördineert de inzet op het water bij voorkeur vanaf een schip dat de
beschikking heeft over VHF en C2000.
Vanaf GRIP 1 stemt de LeiderCoPI de multidisciplinaire inzet af zowel op het water
als op het land.
Het CoPI is aangevuld met:
- OvD-W voor SAR of nautische processen en contact met de OSC.
- Hoofd rederijdienst Wagenborg
GBT start zowel in Dongeradeel als op Ameland, namens Wagenborg neemt de
directeur of zijn vervanger hierin zitting.
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Eerste melding

Melding
Veerboot Sier of Oerd
kanaal 27

telefoon

Havenautoriteit
RWS
kanaal 16 / telefoon
Ander schip

kanaal 27
Kantoor Wagenborg

Centrale Meldpost
Waddenzee

kanaal 16

Terschelling
kanaal 16
telefoon

KWC
“Burger”
(112)

vast

mobiel

KLPD
(Driebergen)

Verificatie
melding indien
nodig

mobiel

Meldkamer

melding

- Fryslân

Alarmering

Kapitein meldt via VHF 27 aan VP Terschelling en VHF 16 aan het KWC.
Telefonisch ook aan de rederij.
Daarna is het normale doormeldingsschema van kracht.

Opschalen

Afschalen

Afhankelijk van de beeldvorming starten de landpartijen de nodige processen op.
Opschaling naar GRIP 1 en verder overwegen als;
- hulpverleningsdiensten van het land op het water optreden.
- er duidelijke effecten zijn naar het land
- er op het water meerdere processen spelen
- bij een langdurige inzet

Afschaling vindt plaats in overleg met CoPI/OvD-W en hoogst leidinggevende.
Vrijgeven situatie
Vrijgeven van de gevaren zone
Intrekken van eventueel opgelegde beperkingen
Eventueel strafrechtelijk onderzoek
Registreren van slachtoffers
Schade afhandelen
Zie bijlage: 3

Beschikbare
middelen

Maatregelen per proces
Proces

1. Bestrijden van
brand en gevaarlijke
stoffen

Leverancier
van informatie

Wat (bijzonderheden op het water)

Informatie
delen met

OvD-B

Bronbestrijding
- beeld vormen aan de hand van de melding
- opstelplaats kiezen
- contact leggen met verkeerstoren Wagenborg
- als de vooraf aangewezen opstapplaats niet
mogelijk is, wordt een andere opstelplaats en een
ander vaartuig als vervoer voor de hulpverleners

C-GMK
VP Terschelling
KWC
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aangewezen.
- als de stof bekend is, wordt bepaald welke
persoonlijke beschermingsmiddelen door de
hulpverleners worden gebruikt.
- maak inzetplan voor bronbestrijding
- regel zonodig inzet externe deskundigheid
- regel opvang en verzorging slachtoffers
- aanvalskaart van veerboot gebruiken

2. Redding en
technische
hulpverlening

3. Ontsmetten mens
en dier

KWC
OSC
OvD-W
OvD-B (havens)

7 en 24.
Toegankelijk maken
en opruimen

Ontsmetting zal voornamelijk plaatsvinden door af
te spoelen of besmette kleding in te nemen.
Zijn er mensen en/of dieren in de rook geweest ?
Schoonmaken van dieren/ mensen/ water/ oevers

CoPI
OvD-W

Bij risico's voor de omgeving wordt de meetplan
organisatie opgestart.
Het onveilig gebied wordt afgebakend.
Zijn er factoren om te adviseren;
- ramen en deuren te sluiten
- gebied te ontruimen

CoPI
C-GMK
Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat
VP

Gezondheidsrisico’s door effect stof en /of in verband
met effectgebied op de wal en het nog vrijgegeven
water.

gemeente
scheepvaart

Rijkswaterstaat
Havenauthoriteit

OvD-G

8. Geneeskundige
hulpverlening
somatisch

OvD-P
OvD-G
RWS (CMW)
gemeente

AGS
OvD-G
RWSwaterdienst
LNV
OvD-B

5. Waarnemen en
meten

6. Waarschuwen
van de bevolking
(ook scheepvaart)

Het blussen gebeurt in overleg met deskundigen.
Bluscapaciteit van blusschepen kan worden
aangevraagd bij KWC en VP Terschelling.
Genomen maatregelen
Voortgang en tijdsduur
Bepaal aanlandingsplaats ism de havenmeester
en L-CoPI
Aantal personen,
Is vervoer nodig naar opvanglocatie/
gewondennest (terminal Wagenborg)

In uiterste noodzaak kan een burgemeester
besluiten sirenes in zijn gemeente te activeren.
Geeft locatie aan waar het schip kan worden
afgemeerd om te worden geblust.

Extra capaciteit (handen) voor overname
schip/wal) gewonden.
Arts kan met Lynx- heli op schip neergelaten.
Slachtoffers i.p. altijd naar de vaste wal vervoeren.
Indien dit niet mogelijk is, dan middels heli’s of
snelle boten (catamaran ferry’s) een transportbrug
organiseren.
Voor niet gewonde slachtoffers is zo nodig wel
opvang capaciteit op de eilanden.
Gewondennest: zowel in Holwerd, als op Ameland
in terminal Wagenborg
Ambulances voor het transport van gewonden
verzamelen vanuit de verre omtrek op de
Loodsposten (FR 01 Buitenpost, FR 04
Leeuwarden). Ambulances rijden vanaf hier naar
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KWC
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OvD-P
OvD-B
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Havenautoriteit
9. Preventieve
openbare
gezondheidszorg
10.
Geneeskundige
hulpverlening
Psycho-sociaal
11. Ontruimen en
evacueren

OvD-G

Politie (incl.
KLPDWaterpolitie)

de opstelplaatsen ambulance (zie tekening
overzicht) in of nabij het ondersteuningsgebied.
Voor de afvoer en verspreiding van slachtoffers
wordt verwezen naar het gewonden
spreidingsplan.
Bij een infectieziekte aan boord van een schip
geldt de norm van de International Health
Regulations. De gezagvoerder is verplicht dit te
melden aan de havenautoriteit, die doormeldt aan
de GGD.
Organiseren i.s.m. betrokken private partijen

GGD/GHOR
Gemeente
Politie (incl.
KLPDWaterpolitie)
Gemeente
Betrokken private
partijen

Betrek scheepvaart in de buurt

Gemeente

CoPI
Gemeente
CoPI

Gemeente

VP
12. Afzetten en
afschermen

OvD-P

13. Verkeer
regelen

OvD-P

Aan en afvoerroutes naar de veerboot vrijhouden
en aangeven.
- Zie kaartjes hieronder -

15. Identificeren
slachtoffers

Politie

Bepaal rustplaats/ morque overleden slachtoffers
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17. Strafrechtelijk
onderzoek

OvD-P

Volgt wel/geen strafrechtelijk onderzoek

Gemeente
KWC

Gemeente coördineert de voorlichting i.s.m. de
hulpverleningsdiensten (o.a. KW en havendienst)
en de betrokken private partij(en).
Opstarten actiecentrum communicatie in beide
betrokken gemeenten.

Gemeente

Max capaciteit veerboot is 1.200 personen.
Het opvangen en verzorgen van personen is
beschreven in het deelplan opvang en verzorging.
Conform dit plan kunnen slachtoffers in
Dongeradeel worden opgevangen in daarvoor
aangewezen standaardaccommodatie. De firma
De Jong uit Damwoude kan benadert worden
voor het transport van opvarenden door middel
van bussen.
Op Ameland worden de slachtoffers opgevangen
in de daarvoor aangewezen
standaardaccommodatie. Dit zijn De Toel,
Sporthal De Slenk, Ons Hol, Sporthal De Slinger,
Verzorgingstehuis De Stelp, Aula Nes
Op de aanlandingsplaats moet er een faciliteit
komen voor niet gewonden opvarende om op de
aanlandingsplaats deze stroom in goede banen te
leiden. Op de aanlandingsplaats vindt scheiding
van de stroom gewonden en niet gewonden
plaats.
Tijdelijke opvang plekken bij de aanlandingsplaats
worden in de detailtekening opgenomen.
Aandacht moet worden besteed aan niet gewonde
drenkelingen (w.o. droge kleren).
I.s.m. de betrokken private partijen

18. Voorlichten en
informeren

19. Opvang en
verzorgen

20. Uitvaartverzorging

Gemeente
Politie

21.Registratie van
slachtoffers

Gemeente
23. Registratie van
schade en
afhandeling
24. Milieuzorg
link met proces 28
en 29

Gemeente

Het is bij Wagenborg niet exact bekend hoeveel
opvarende er aan boord zijn.
De gemeenten hebben een contract met het Rode
Kruis om het proces van het registreren van
slachtoffer uit te voeren op de opvanglocaties.
Registreren van slachtoffers (CRIB)
- het hoofd CRIB van de gemeente aan de vaste
wal coördineert en autoriseert alle informatie.
Ook de geautoriseerde informatie afkomstig
van het Bureau CRIB op het eiland.
- Registratie van gewonden in het ziekenhuis zal
gebeuren via het actiecentrum van Bureau
GHOR
- Het actiecentrum draagt zorg voor de
overdracht van gegevens aan de gemeente.
Registratie van doden zal verlopen via
RIT (KLPD) of de politie.
Welke bedrijven hebben schade geleden.
Welke burgers hebben schade geleden.
De omvang van de effectschade.
Welke verzekeringsmaatschappijen zijn
betrokken.
Het opruimen van een milieuverontreiniging vindt
op het water plaats onder verantwoordelijkheid
van Rijkswaterstaat, directie Waddenzee;
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CoPI
RWS
OvD-W
Scheepvaart
Pers
Betrokken private
partijen
Directeur
Wagenborg
CoPI
ROT

GEMEENTE

Reder /
oliemaatschappij
/ etc
OvD-W
RWS
LNV
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-

Door het CoPI wordt zo snel mogelijk aan de
betrokken instantie doorgegeven als er
milieuverontreiniging optreedt. Hierbij zal
worden opgegeven wat de aard is van de
verontreiniging en hoe groot deze is.
- Bij het bestrijden van de verontreiniging zal
voorrang gegeven worden aan de
hulpverlening aan het betrokken vaartuig.
Voor de uitvoering van de bestrijding van een
milieucalamiteit wordt verwezen naar het
calamiteitenplan van Rijkswaterstaat.
Evaluatie: houd rekening met onderzoek van
externe partijen. Zorg dat in een zo vroeg mogelijk
stadium verslaglegging van de gebeurtenissen en
beslissingen bijgehouden wordt.

Gemeente
25. Nazorg

26.Search and
Rescue
27.Nautisch
verkeersmanagement

KWC
OvD-W
OvD-B (havens)
VP

Overweeg voor zoekacties de inzet van SOAD,
dreg- en sonardiensten

OvD-W

Overleg met LNV
Inzetgebied
Voortgang van schoonmaakwerkzaamheden
Prognose
Ingezette vaartuigen
Ondersteuning door heli
Aandacht voor eventueel vervuild bluswater
Genomen maatregelen

28. Waterkwaliteit
link met proces 5 en
24

29.
Waterkwantiteit

RWS
Waterschappen

Informeer scheepvaart in de buurt.
Stop zo nodig de scheepvaart

OvD-RWS

CoPI
OvD-P
OvD-G
KWC
CMW
CoPI
RWS
ROT
Gemeente
Havenautoriteit

CoPI
Gemeente

Bijlage : Bedrijfs en inzetgegevens
Naam bedrijf
Adresgegevens
Hoofdactiviteit
Gevaarlijke stoffen

Rederij Wagenborg
Reeweg 4
9163ZM Nes Ameland
Veerdienst: Ameland - Holwerd
Indicatie aanwezige gevaarlijke stoffen. Op regulier afvaarten zijn er
geen gevaarlijke stoffen in bulk aanwezig op het schip. Er zijn
brandstoffen in auto’s aanwezig en wat men in bagage heeft
(gebruikershoeveelheden). Op speciale gevaarlijke stoffenafvaarten
kan men stoffen aantreffen die ook over de openbare weg
getransporteerd worden.
Veiligheidsplannen van de veerboten bevinden zich op de
terminals. Rond de jaarwisseling moet men alert zijn op vuurwerk
vervoer.

Incidentbestrijdingsplan Waddenzee / versie 6.1 / vastgesteld door de Stuurgroep 10 december 2009

84

Algemene gegevens veerboten
Ms Sier en Oer zijn identiek

Max aantal passagiers

Capaciteit
vlotten
reddingsvesten
reddingsboeien
reddingsboten
ontschepingsladders
klimnetten
Beveiliging
passagiersruimte
Beveiliging
motorruimte
Beveiliging autodek

1200 passagiers
Zomer gem. 1100
Winter gem. 900
72 auto's
12 x voor100 personen
1 x voor 20 personen
1400
12
1
10
4 x topdek
Rook en warmtemelders, mobiele units
waternevel
Waternevel met mogelijkheid tot
schuimtoevoeging
Sprinkler met mogelijkheid tot
schuimtoevoeging en 50 kg poederblussers
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Veerhaven Holwerd

Vaste wal
Bereikbaarheid
Toegankelijkheid

Aanwezigen dag
Aanwezigen nacht

Havenkantoor Holwerd
Goed. Niet bij waterstanden hoger dan NAP + 2,50
meter
Overdag: geopend
's Nachts: afgesloten, er kan een sleutelhouder
gealarmeerd worden via het hoofd rederijdienst
Verkeersleiders, kaartverkopers
Niemand, bereikbaar via bedrijfsleiding, directeur of
hoofd rederijdienst
(zie bijlage 3)
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Veerhaven Nes- Ameland
Eiland
Bereikbaarheid veerhaven
Toegankelijkheid

Aanwezigen dag
Aanwezigen nacht

Nes Ameland
Goed. Niet bij waterstanden hoger dan NAP + 2.10
meter.
Overdag: geopend
's Nachts: afgesloten, er kan een sleutelhouder
gealarmeerd worden via het hoofd rederijdienst
Verkeersleiders/controleurs
Niemand, bereikbaar via bedrijfsleiding, directeur of
hoofd rederijdienst
(zie bijlage 3)
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Scenario 5.8d: Veertraject Lauwersoog Schiermonnikoog
SCENARIO 5.8D,

Veertraject Lauwersoog Schiermonnikoog

Subscenario’s:
A. Veerdienst

Subscenario's: - schip is zinkende.
- schip vaart en er breekt brand uit.
- schip ligt binnen in de haven van Lauwersoog en er breekt brand uit.
- schip ligt binnen in de haven van Schiermonnikoog en er breekt brand uit.
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Informatiemanagement
Kapitein

VC Terschelling
KWC

Bij brand: wat brand er;
o Ruim
o Accommodatie
o Machinekamer
- wat zijn de risico's?
o Brand blijft beperkt
o Snelle branduitbreiding
o Explosiegevaar
- wat is het onveilige gebied

Beeld en oordeelsvorming
Situatierapportage
(sitrap)

Naam en roepletters van het schip.
Naam van de schipper.
Wat is er gebeurd ?
Wat is de omvang van het incident?

Zijn er personen gewond?
Wat is de hulpvraag?
Is er een aanwijsbare bron?
Wat zijn de gevolgen voor de scheepvaart en andere
economische activiteiten rondom het Incident?
Waar bevindt het schip zich?
VC
Schiermonniko
og

Gebruik bestaand uitvraagprotocol
Informeer steeds alle betrokken meldkamers cq
verkeersposten

KWC
GMK fryslân
CMW

Kapitein
KWC
OSC

Wat is er gebeurd
Ontwikkeling incident(bestrijding)
Aard en omvang van de hulpvraag
Eventueel benodigd materieel
Verwachte tijdsduur van het incident

VP Terschelling
OvD-W
Nautisch beheerder
Havenautoriteit

OvD-W

Ontvangt info van OSC en KWC
Informeert en stemt af in het CoPI
CoPI rapporteert aan ROT

ROT
GBT

Inzetplan

Leiding en
coördinatie

Als er een OSC is aangewezen, dan communiceert die naar het KWC en rapporteert
aan de OvD-W in het CoPI.
De OSC coördineert de inzet op het water bij voorkeur vanaf een schip dat de
beschikking heeft over VHF en C2000.
Vanaf GRIP 1 stemt de LeiderCoPI de multidisciplinaire inzet af zowel op het water als
op het land.
Het CoPI is aangevuld met:
- OvD-W voor SAR of nautische processen en contact met de OSC.
- Hoofd rederijdienst Wagenborg
GBT start zowel in Lauwersoog als op Schiermonnikoog, namens Wagenborg neemt
de directeur of zijn vervanger hierin zitting.
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Eerste melding

Melding

Veerboot Rottum,
Monnik, Esonborg
telefoon

Havenautoriteit
Lauwersoog
kanaal 16 / telefoon

kanaal 5

Ander schip

kanaal 5
Kantoor Wagenborg
kanaal 16

Verkeerscentrale
Schiermonnikoog
kanaal 16
telefoon

KWC
“Burger”
(112)

mobiel

KLPD
(Driebergen)

Meldkamer
vast

Verificatie
melding indien
nodig

mobiel
melding

- Fryslân
- Groningen

Alarmering

Kapitein meldt via VHF 27 aan VP Terschelling en VHF 16 aan het KWC. Telefonisch
ook aan de rederij.
Daarna is het normale doormeldingsschema van kracht.

Opschalen

Afschalen

Afhankelijk van de beeldvorming starten de landpartijen de nodige processen op.
Opschaling naar GRIP 1 en verder overwegen als;
- hulpverleningsdiensten van het land op het water optreden.
- er duidelijke effecten zijn naar het land
- er op het water meerdere processen spelen
- bij een langdurige inzet

Afschaling vindt plaats in overleg met CoPI/OvD-W en hoogst leidinggevende.
Vrijgeven situatie
Vrijgeven van de gevaren zone
Intrekken van eventueel opgelegde beperkingen
Eventueel strafrechtelijk onderzoek
Registreren van slachtoffers
Schade afhandelen
Zie bijlage: 3

Beschikbare
middelen

Maatregelen per proces
Proces

1. Bestrijden van
brand en gevaarlijke
stoffen

Leverancier
van informatie

Wat (bijzonderheden op het water)

Informatie
delen met

OvD-B

Bronbestrijding
- beeld vormen aan de hand van de melding
- opstelplaats kiezen
- contact leggen met verkeerstoren Wagenborg
Afspraken over opstappen.
- als de vooraf aangewezen opstapplaats niet

C-GMK
VP
Schiermonnikoog
KWC
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mogelijk is, wordt een andere opstelplaats en een
ander vaartuig als vervoer voor de hulpverleners
aangewezen.
- als de stof bekend is, wordt bepaald welke
persoonlijke beschermingsmiddelen door de
hulpverleners worden gebruikt.
- maak inzetplan voor bronbestrijding
- regel zonodig inzet externe deskundigheid
- regel opvang en verzorging slachtoffers
- aanvalskaart van veerboot gebruiken

2. Redding en
technische
hulpverlening

3. Ontsmetten mens
en dier

KWC
OSC
OvD-W
OvD-B (havens)

7 en 24.
Toegankelijk maken
en opruimen

Ontsmetting zal voornamelijk plaatsvinden door af
te spoelen of besmette kleding in te nemen.
Zijn er mensen en/of dieren in de rook geweest ?
Schoonmaken van dieren/ mensen/ water/ oevers

CoPI
OvD-W

Bij risico's voor de omgeving wordt de meetplan
organisatie opgestart.
Het onveilig gebied wordt afgebakend.
Zijn er factoren om te adviseren;
- ramen en deuren te sluiten
- gebied te ontruimen

CoPI
C-GMK
Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat
VP

Gezondheidsrisico’s door effect stof en /of in verband
met effectgebied op de wal en het nog vrijgegeven
water.

gemeente
scheepvaart

Rijkswaterstaat
Havenauthoriteit

OvD-G

8. Geneeskundige
hulpverlening
somatisch

OvD-P
OvD-G
RWS (CMW)
gemeente

AGS
OvD-G
RWSwaterdienst
LNV
OvD-B

5. Waarnemen en
meten

6. Waarschuwen
van de bevolking
(ook scheepvaart)

Het blussen gebeurt in overleg met deskundigen.
Bluscapaciteit van blusschepen kan worden
aangevraagd bij KWC en VP Schiermonnikoog.
Genomen maatregelen
Voortgang en tijdsduur
Bepaal aanlandingsplaats ism de havenmeester
en L-CoPI
Aantal personen,
Is vervoer nodig naar opvanglocatie/
gewondennest (terminal Wagenborg)

In uiterste noodzaak kan een burgemeester
besluiten sirenes in zijn gemeente te activeren.
Geeft locatie aan waar het schip kan worden
afgemeerd om te worden geblust.

Extra capaciteit (handen) voor overname
schip/wal) gewonden.
Arts kan met Lynx- heli op schip neergelaten.
Slachtoffers i.p. altijd naar de vaste wal vervoeren.
Indien dit niet mogelijk is, dan middels heli’s of
snelle boten (catamaran ferry’s) een transportbrug
organiseren.
Voor niet gewonde slachtoffers is zo nodig wel
opvang capaciteit op de eilanden.
Gewondennest: zowel in Lauwersoog als op
Schiermonnikoog in terminal Wagenborg
Ambulances voor het transport van gewonden
verzamelen vanuit de verre omtrek op de
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Havenautoriteit
9. Preventieve
openbare
gezondheidszorg
10.
Geneeskundige
hulpverlening
Psycho-sociaal
11. Ontruimen en
evacueren

OvD-G

Politie (incl.
KLPDWaterpolitie)

Loodsposten (FR 01 Buitenpost, GR1 Marum of
GR 2 Haren). Ambulances rijden vanaf hier naar
de opstelplaatsen ambulance (zie tekening
overzicht) in of nabij het ondersteuningsgebied.
Voor de afvoer en verspreiding van slachtoffers
wordt verwezen naar het gewonden
spreidingsplan.
Bij een infectieziekte aan boord van een schip
geldt de norm van de International Health
Regulations. De gezagvoerder is verplicht dit te
melden aan de havenautoriteit, die doormeldt aan
de GGD.
Organiseren i.s.m. betrokken private partijen

GGD/GHOR
Gemeente
Politie (incl.
KLPDWaterpolitie)
Gemeente
Betrokken private
partijen

Betrek scheepvaart in de buurt

Gemeente

Aan en afvoerroutes naar de veerboot vrijhouden
en aangeven.
-

CoPI
Gemeente
CoPI

VP
12. Afzetten en
afschermen

OvD-P

13. Verkeer
regelen

OvD-P
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15. Identificeren
slachtoffers
17. Strafrechtelijk
onderzoek

Politie

Bepaal rustplaats/ morque overleden slachtoffers

Gemeente

OvD-P

Volgt wel/geen strafrechtelijk onderzoek

Gemeente
KWC

Gemeente coördineert de voorlichting i.s.m. de
hulpverleningsdiensten (o.a. KW en havendienst)
en de betrokken private partij(en).
Opstarten actiecentrum communicatie in beide
betrokken gemeenten.

Gemeente

Max capaciteit veerboot is 1.000 personen.
Het opvangen en verzorgen van personen is
beschreven in het deelplan opvang en verzorging.
Conform dit plan kunnen slachtoffers in De Marne
worden opgevangen in Restaurette Schierzicht,
Haven 8 9976VN, Lauwersoog.
Op Schiermonnikoog worden de slachtoffers
opgevangen in daarvoor aangewezen
standaardaccommodatie.
Op de aanlandingsplaats moet er een faciliteit
komen voor niet gewonden opvarende om op de
aanlandingsplaats deze stroom in goede banen te

CoPI
RWS
OvD-W
Scheepvaart
Pers
Betrokken private
partijen
Directeur
Wagenborg
CoPI
ROT

18. Voorlichten en
informeren

19. Opvang en
verzorgen
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leiden. Op de aanlandingsplaats vindt scheiding
van de stroom gewonden en niet gewonden
plaats.
Tijdelijke opvang plekken bij de aanlandingsplaats
worden in de detailtekening opgenomen.
Aandacht moet worden besteed aan niet
gewonde drenkelingen (w.o. droge kleren).
20. Uitvaartverzorging

Gemeente

I.s.m. de betrokken private partijen

Politie

Het is bij Wagenborg niet exact bekend hoeveel
opvarende er aan boord zijn.
De gemeenten hebben een contract met het Rode
Kruis om het proces van het registreren van
slachtoffer uit te voeren op de opvanglocaties.
Registreren van slachtoffers (CRIB)
- het hoofd CRIB van de gemeente aan de vaste
wal coördineert en autoriseert alle informatie.
Ook de geautoriseerde informatie afkomstig
van het Bureau CRIB op het eiland.
- Registratie van gewonden in het ziekenhuis zal
gebeuren via het actiecentrum van Bureau
GHOR
- Het actiecentrum draagt zorg voor de
overdracht van gegevens aan de gemeente.
Registratie van doden zal verlopen via
RIT (KLPD) of de politie.
Welke bedrijven hebben schade geleden.
Welke burgers hebben schade geleden.
De omvang van de effectschade.
Welke verzekeringsmaatschappijen zijn
betrokken.
Het opruimen van een milieuverontreiniging vindt
op het water plaats onder verantwoordelijkheid
van Rijkswaterstaat, directie Waddenzee;
- Door het CoPI wordt zo snel mogelijk aan de
betrokken instantie doorgegeven als er
milieuverontreiniging optreedt. Hierbij zal
worden opgegeven wat de aard is van de
verontreiniging en hoe groot deze is.
- Bij het bestrijden van de verontreiniging zal
voorrang gegeven worden aan de
hulpverlening aan het betrokken vaartuig.
Voor de uitvoering van de bestrijding van een
milieucalamiteit wordt verwezen naar het
calamiteitenplan van Rijkswaterstaat.
Evaluatie: houd rekening met onderzoek van
externe partijen. Zorg dat in een zo vroeg mogelijk
stadium verslaglegging van de gebeurtenissen en
beslissingen bijgehouden wordt.

GEMEENTE

KWC
OvD-W
OvD-B (havens)
VP

Overweeg voor zoekacties de inzet van SOAD,
dreg- en sonardiensten
Informeer scheepvaart in de buurt.
Stop zo nodig de scheepvaart

CoPI
OvD-P
OvD-G
KWC
CMW

OvD-W

Overleg met LNV
Inzetgebied

CoPI
RWS

21.Registratie van
slachtoffers

Gemeente
23. Registratie van
schade en
afhandeling
Gemeente

24. Milieuzorg
link met proces 28
en 29

Gemeente
25. Nazorg

26.Search and
Rescue
27.Nautisch
verkeersmanagement
28. Waterkwaliteit
link met proces 5 en
24
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29.
Waterkwantiteit

RWS
Waterschappen

Voortgang van schoonmaakwerkzaamheden
Prognose
Ingezette vaartuigen
Ondersteuning door heli
Aandacht voor eventueel vervuild bluswater
Genomen maatregelen
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Bijlage : Bedrijfs en inzetgegevens
Naam bedrijf
Adresgegevens

Rederij Wagenborg
Reeweg 4
9163ZM Nes Ameland
Veerdienst: Lauwersoog- schiermonnikoog
Indicatie aanwezige gevaarlijke stoffen. Op regulier afvaarten zijn er
geen gevaarlijke stoffen in bulk aanwezig op het schip. Er zijn
brandstoffen in auto’s aanwezig en wat men in bagage heeft
(gebruikershoeveelheden). Op speciale gevaarlijke stoffenafvaarten
kan men stoffen aantreffen die ook over de openbare weg
getransporteerd worden.
Veiligheidsplannen van de veerboten bevinden zich op de
terminals. Rond de jaarwisseling moet men alert zijn op vuurwerk
vervoer.

Hoofdactiviteit
Gevaarlijke stoffen

Algemene gegevens veerboten

Ms Rottum en Monnik
zijn identiek

Ms Esonborg

Max aantal passagiers

1000 passagiers

Capaciteit
vlotten

36 auto's
10 x voor100 pers.
Rottum.
20 x voor 50 pers.
Monnik.
1127
1
10
Rook en
warmtemelders
FM200blusgassysteem
Sprinkler (bij
overkapping autodek)

reddingsvesten
reddingsboten
reddingsboeien
Beveiliging
passagiersruimte
Beveiliging
motorruimte
Beveiliging autodek

Max. aantal
passagiers
Capaciteit
vlotten

130

reddingvesten
reddingsboten

135
-

Beveiliging
passagiersruimte
Beveiliging
motorruimte

Rook en
warmtemelders
CO2 – blussing, A30

- auto’s
3 x voor 45 personen
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Veerhaven Lauwersoog
Bereikbaarheid
Toegankelijkheid

Aanwezigen dag
Aanwezigen nacht

Goed. Niet bij waterstanden hoger dan NAP + 2,50
meter
Overdag: geopend
's Nachts: afgesloten, er kan een sleutelhouder
gealarmeerd worden via het hoofd rederijdienst
Verkeersleiders, kaartverkopers
Niemand, bereikbaar via bedrijfsleiding, directeur of
hoofd rederijdienst (zie de bijlage)
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Veerhaven Schiermonnikoog
Bereikbaarheid veerhaven
Toegankelijkheid

Aanwezigen dag
Aanwezigen nacht

Goed. Niet bij waterstanden hoger dan NAP + 2.10
meter.
Overdag: geopend
's Nachts: afgesloten, er kan een sleutelhouder
gealarmeerd worden via het hoofd rederijdienst
Verkeersleiders/controleurs
Niemand, bereikbaar via bedrijfsleiding, directeur of
hoofd rederijdienst (zie de bijlage)
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Scenario 5.8e: Veertraject Eemshaven - Borkum
SCENARIO 5.8E,

Veertraject Eemshaven - Borkum

Subscenario’s:
A. Veerdienst

Subscenario's: - schip is zinkende.
- schip vaart en er breekt brand uit.
- schip ligt binnen in de haven van Eemshaven en er breekt brand uit.
- schip ligt binnen in de haven van Borkum en er breekt brand uit.

Informatiemanagement

Beeld en oordeelsvorming

Kapitein

Naam en roepletters van het schip.
Naam van de schipper.
Wat is er gebeurd ?
Wat is de omvang van het incident?

VP WSA Emden
KWC
MRCC Bremen

Bij brand: wat brand er;
o Ruim
o Accommodatie
o Machinekamer
- wat zijn de risico's?
o Brand blijft beperkt
o Snelle branduitbreiding
o Explosiegevaar
- wat is het onveilige gebied

Zijn er personen gewond?
Wat is de hulpvraag?
Is er een aanwijsbare bron?
Wat zijn de gevolgen voor de scheepvaart en andere
economische activiteiten rondom het Incident?
Waar bevindt het schip zich?
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Situatierapportage
(sitrap)

VP
WSA Emden

Gebruik bestaand uitvraagprotocol
Informeer steeds alle betrokken meldkamers cq
verkeersposten

KWC
GMK Groningen
MRCC Bremen

Kapitein
KWC
OSC

Wat is er gebeurd
Ontwikkeling incident(bestrijding)
Aard en omvang van de hulpvraag
Eventueel benodigd materieel
Verwachte tijdsduur van het incident

VP WSA Emden
OvD-W
Nautisch beheerder

Ontvangt info van OSC en KWC
Informeert en stemt af in het CoPI
CoPI rapporteert aan ROT

ROT
GBT

OvD-W

Havenautoriteit
Groningen seaport

Inzetplan

Leiding en
coördinatie

Als er een OSC is aangewezen, dan communiceert die naar het KWC en rapporteert
aan de OvD-W in het CoPI.
De OSC coördineert de inzet op het water bij voorkeur vanaf een schip dat de
beschikking heeft over VHF en C2000.
Vanaf GRIP 1 stemt de LeiderCoPI de multidisciplinaire inzet af zowel op het water
als op het land.
Het CoPI is aangevuld met:
- OvD-W voor SAR of nautische processen en contact met de OSC.
- adjunct directeur AG-Ems
RBT start direct in Groningen, namens Wagenborg neemt de directeur of zijn
vervanger hierin zitting.
In de gemeente Eemsmond start het proces opvang en verzorging en voorlichting.

Eerste melding

Melding
Veerboot AG Ems

Zeeverkeerscentrale

Havenautoriteit
Groningen Seaports

kanaal 18 of 20
kanaal 16

telefoon

kanaal 16 / telefoon

WSA

kanaal 16

Kantoor AG Ems

kanaal 18 of 20

kanaal 16

Ander schip

Emden

MRCC

KWC / JRCC

Bremen

Den Helder

telefoon

melding

“Burger”

“Burger”

in Duitsland
(112)

in Nederland
(112)

mobiel

KLPD

mobiel
melding

(Driebergen)

Meldkamer
vast

- Groningen

Verificatie
melding indien
nodig

Alarmering
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Alarmeren

Voor het traject Eemshaven - Borkum geldt dat direct duidelijk is dat de provincie
Groningen de betrokken provincie is. De melding van het Kustwachtcentrum aan de
meldkamer Fryslân zal dan ook direct doorgezet worden naar de gemeenschappelijke
meldkamer Groningen. Vanuit Groningen wordt vervolgens de alarmering opgestart
van de landeenheden. Op dit traject zijn het dan ook de Groningse bestuurlijke
eenheden die gealarmeerd worden.

Opschalen

Afschalen

Afhankelijk van de beeldvorming starten de landpartijen de nodige processen op.
Opschaling naar GRIP 1 en verder overwegen als;
- hulpverleningsdiensten van het land op het water optreden.
- er duidelijke effecten zijn naar het land
- er op het water meerdere processen spelen
- bij een langdurige inzet

Afschaling vindt plaats in overleg met CoPI/OvD-W en hoogst leidinggevende.
Vrijgeven situatie
Vrijgeven van de gevaren zone
Intrekken van eventueel opgelegde beperkingen
Eventueel strafrechtelijk onderzoek
Registreren van slachtoffers
Schade afhandelen

Beschikbare
middelen

Zie bijlage: 3
Mocht brand bij het scenario betrokken zijn dan kan gebruik gemaakt worden van
hiervoor speciaal opgeleide ploeg van de Feuerwehr Emden en de GSS Gustav
Meyer.
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Maatregelen per proces
Proces

Leverancier
van informatie

Wat (bijzonderheden op het water)

Informatie
delen met

OvD-B

Bronbestrijding
- beeld vormen aan de hand van de melding
- opstelplaats kiezen
- contact leggen met verkeerstoren Wagenborg
Afspraken over opstappen.
- de brandweer meldt zich bij de aanlandings en of
- opstapplaats (nog af te stemmen).
- als de vooraf aangewezen opstapplaats niet
mogelijk is, wordt een andere opstelplaats en een
ander vaartuig als vervoer voor de hulpverleners
aangewezen.
- als de stof bekend is, wordt bepaald welke
persoonlijke beschermingsmiddelen door de
hulpverleners worden gebruikt.
- maak inzetplan voor bronbestrijding
- regel zonodig inzet externe deskundigheid
- regel opvang en verzorging slachtoffers
- aanvalskaart van veerboot gebruiken

C-GMK
VP
Schiermonnikoog
KWC

1. Bestrijden van
brand en gevaarlijke
stoffen

2. Redding en
technische
hulpverlening

3. Ontsmetten mens
en dier

KWC
OSC
OvD-W
OvD-B (havens)

OvD-P
OvD-G
RWS (CMW)
gemeente

AGS
OvD-G
RWSwaterdienst
LNV
OvD-B

Ontsmetting zal voornamelijk plaatsvinden door af
te spoelen of besmette kleding in te nemen.
Zijn er mensen en/of dieren in de rook geweest ?
Schoonmaken van dieren/ mensen/ water/ oevers

CoPI
OvD-W

Bij risico's voor de omgeving wordt de meetplan
organisatie opgestart.
Het onveilig gebied wordt afgebakend.
Zijn er factoren om te adviseren;
- ramen en deuren te sluiten
- gebied te ontruimen

CoPI
C-GMK
Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

Gezondheidsrisico’s door effect stof en /of in verband

gemeente

5. Waarnemen en
meten

6. Waarschuwen

Via de opstapplaats (zie detailtekening) is het
mogelijk om specifieke eenheden vanaf het land
naar het hulpverleningsgebied te transporteren.
Mocht brand bij het scenario betrokken zijn dan
kan gebruik gemaakt worden van hiervoor
speciaal opgeleide ploeg van de Feuerwehr
Emden en de GSS Gustav Meyer.
Het blussen gebeurt in overleg met deskundigen.
Bluscapaciteit van blusschepen kan worden
aangevraagd bij KWC en VP Schiermonnikoog.
Genomen maatregelen
Voortgang en tijdsduur
Bepaal aanlandingsplaats ism de havenmeester
en L-CoPI
Aantal personen,
Is vervoer nodig naar opvanglocatie/
gewondennest
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van de bevolking
(ook scheepvaart)

7 en 24.
Toegankelijk maken
en opruimen

VP

Rijkswaterstaat
Havenauthoriteit

OvD-G

8. Geneeskundige
hulpverlening
somatisch

Havenautoriteit
9. Preventieve
openbare
gezondheidszorg
10.
Geneeskundige
hulpverlening
Psycho-sociaal
11. Ontruimen en
evacueren

OvD-G

Politie (incl.
KLPDWaterpolitie)

met effectgebied op de wal en het nog vrijgegeven
water.

In uiterste noodzaak kan een burgemeester
besluiten sirenes in zijn gemeente te activeren.
Geeft locatie aan waar het schip kan worden
afgemeerd om te worden geblust.

scheepvaart

CoPI
ROT
gemeente
C-GMK (Fryslân)

Extra capaciteit (handen) voor overname
schip/wal) gewonden.
Arts kan met Lynx- heli op schip neergelaten.
Slachtoffers i.p. altijd naar de vaste wal vervoeren.
Geneeskundige capaciteit op Borkum is zeer
beperkt. Indien dit niet mogelijk is, dan middels
heli’s of snelle boten (catamaran ferry’s) een
transportbrug organiseren.
In Eemshaven wordt de terminal van AG - Ems
ingericht als gewondennest.
Loodsposten ambulances van buitenaf: G1 t/m 4.
Bij een infectieziekte aan boord van een schip
geldt de norm van de International Health
Regulations. De gezagvoerder is verplicht dit te
melden aan de havenautoriteit, die doormeldt aan
de GGD.
Organiseren i.s.m. betrokken private partijen

KWC
OSC
OvD-P
OvD-B

Betrek scheepvaart in de buurt

Gemeente

Aan en afvoerroutes naar de veerboot vrijhouden
en aangeven.
-

CoPI
Gemeente
CoPI

GGD/GHOR
Gemeente
Politie (incl.
KLPDWaterpolitie)
Gemeente
Betrokken private
partijen

VP
12. Afzetten en
afschermen

OvD-P

13. Verkeer
regelen

OvD-P
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15. Identificeren
slachtoffers
17. Strafrechtelijk
onderzoek

Politie

Bepaal rustplaats/ morque overleden slachtoffers

Gemeente

OvD-P

Volgt wel/geen strafrechtelijk onderzoek

Gemeente
KWC

Voorlichting gaat in samenwerking met alle
betrokken organisaties.
Is er sprake van een SAR-actie dan vindt de
nautische voorlichting vanuit het KWC plaats (in
afstemming met de "landorganisatie").
Aandacht voor het betrekken van AG - Ems, en de
havendienst , het Haven Coördinatie Centrum van
Groningen Seaports bij de voorlichting.
Groningen heeft de voorlichting ondergebracht bij
de hulpverleningsdienst Groningen.

CoPI
RWS
OvD-W
Scheepvaart
Pers
Betrokken private
partijen
Directeur AGEms

Gemeente

Max capaciteit veerboot is 1.200 personen.
Slachtoffers kunnen in Eemsmond worden
opgevangen in daarvoor aangewezen
standaardaccommodatie.
Op de aanlandingsplaats moet er een faciliteit
komen voor niet gewonden opvarende om op de
aanlandingsplaats deze stroom in goede banen te
leiden. Op de aanlandingsplaats vindt scheiding

18. Voorlichten en
informeren

19. Opvang en
verzorgen
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20. Uitvaartverzorging

Gemeente
Politie

21.Registratie van
slachtoffers

Gemeente
23. Registratie van
schade en
afhandeling
Gemeente

24. Milieuzorg
link met proces 28
en 29

Gemeente
25. Nazorg

KWC
OvD-W
OvD-B (havens)

26.Search and
Rescue

van de stroom gewonden en niet gewonden
plaats.
Tijdelijke opvang plekken bij de aanlandingsplaats
worden in de detailtekening opgenomen.
Aandacht moet worden besteed aan niet
gewonde drenkelingen (w.o. droge kleren).
I.s.m. de betrokken private partijen
Het is bij AG - Ems middels handmatige telling
bekend hoeveel opvarende er aan boord zijn.
De gemeente Eemsmond heeft een contract met
het Rode Kruis om het proces van het registreren
van slachtoffer uit te voeren op de opvanglocaties.
Registreren van slachtoffers (CRIB)
- Het hoofd CRIB van de gemeente aan de
vaste wal coördineert en autoriseert alle
informatie.
- Registratie van gewonden in het ziekenhuis zal
gebeuren via het actiecentrum van Bureau
GHOR
- Het actiecentrum draagt zorg voor de
overdracht van gegevens aan de gemeente.
Registratie van doden zal verlopen via
RIT (KLPD) of de politie.
Welke bedrijven hebben schade geleden.
Welke burgers hebben schade geleden.
De omvang van de effectschade.
Welke verzekeringsmaatschappijen zijn
betrokken.
Het opruimen van een milieuverontreiniging vindt
op het water plaats onder verantwoordelijkheid
van Rijkswaterstaat, directie Waddenzee;
- Door het CoPI wordt zo snel mogelijk aan de
betrokken instantie doorgegeven als er
milieuverontreiniging optreedt. Hierbij zal
worden opgegeven wat de aard is van de
verontreiniging en hoe groot deze is.
- Bij het bestrijden van de verontreiniging zal
voorrang gegeven worden aan de
hulpverlening aan het betrokken vaartuig.
Voor de uitvoering van de bestrijding van een
milieucalamiteit wordt verwezen naar het
calamiteitenplan van Rijkswaterstaat.
Evaluatie: houd rekening met onderzoek van
externe partijen. Zorg dat in een zo vroeg mogelijk
stadium verslaglegging van de gebeurtenissen en
beslissingen bijgehouden wordt.

GEMEENTE

Op het veertraject Eemshaven - Borkum kan de
melding van een incident zowel bij het MRCC in
Bremen als het KWC in Den Helder terechtkomen.
Het nautisch beheer wordt in Duitsland door het
WSA uitgevoerd. Mede hierom is het meest
waarschijnlijke scenario dat de melding bij het
MRCC binnenkomt. Het centrum (MRCC Bremen
of KWC Den Helder) dat de melding ontvangt is
primair verantwoordelijk is voor de afhandeling
daarvan (ongeacht de plaats van het ongeval). Er
bestaan SRR's (SAR Rescue Regions) en zal
afhandeling worden overgedragen als het incident
buiten de eigen regio valt (tenzij uit pragmatisch

CoPI
OvD-P
OvD-G
RCC Bremen
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VP WSA Emden

27.Nautisch
verkeersmanagement

OvD-W
28. Waterkwaliteit
link met proces 5 en
24

29.
Waterkwantiteit

RWS
Wasser und
schifffartsamt
Emden

oogpunt anders wordt beslist). De SAR-acties
worden gecoördineerd door het
Kustwachtcentrum. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van reddingsboten van de KNRM,
helikopters, eventueel aanwezige schepen in de
omgeving en materieel van de veerboot zelf.
Geredden worden bij voorkeur afgevoerd naar de
wal of indien niet anders kan naar een
nabijgelegen platform (bijvoorbeeld een andere
veerboot) en van daaruit naar een
aanlandingsplaats op de wal. In hoge nood
kunnen opvarenden bij laagwater op een
zandplaat gezet worden om van daaruit verder
vervoerd te worden.
Informeer scheepvaart in de buurt.
Stop zo nodig de scheepvaart
Op de Eems zijn twee bevoegde autoriteiten. De
Wasser-und Schifffahrtsamt Emden en RWS. De
WSA/Emden heeft middels het ED-verdrag de
verantwoording voor het nautisch beheer. Het
e.e.a. natuurlijk in geval het incidentschip op de
rivier mocht zinken.
Overleg met LNV
Inzetgebied
Voortgang van schoonmaakwerkzaamheden
Prognose
Ingezette vaartuigen
Ondersteuning door heli
Aandacht voor eventueel vervuild bluswater
Genomen maatregelen
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Bijlage 5.8e : Bedrijfs en inzetgegevens AG Ems
Naam bedrijf
Adresgegevens

AG-Ems-nederland bv - Borkumlijn
Borkumweg 3
9979 XJ Eemshaven
Veerdienst: eemshaven - Borkum

Hoofdactiviteit

Gevaarlijke stoffen worden ook op reguliere afvaarten
meegenomen. Voetuigen met bijvoorbeeld benzine, kerozine,
munitie etc. moeten als dusdanig gekenmerkt zijn en ook geschikt
voor dergelijk vervoer.
Dergelijke voertuigen komen altijd als laatste aanboord en worden
op het open achterdek geplaatst met rondom het voertuig een ruime
zone van ca. 2 meter waarbinnen zich geen andere obstakels
mogen bevinden.
Kleinere hoeveelheden, bijv. een gasfles voor op de camping,
mogen niet mee in de salons genomen worden. Dergelijke
voorwerpen moeten als vracht worden opgegeven en komen in een
container die tevens op het autodek wordt geplaatst.

Gevaarlijke stoffen

Algemene gegevens veerboten

Ms Münsterland, Ostfriesland, Helgoland

Ms
Groningerland

De Ms Helgoland

De Ms Münsterland en Ostfrieland zijn nagenoeg
identiek
Max aantal passagiers 1200 passagiers
Capaciteit
vlotten
reddingsvesten
reddingsboten
reddingsboeien
Beveiliging
passagiersruimte
Beveiliging
motorruimte
Beveiliging autodek

65 auto's
36 x voor 25 pers.
4 x voor 65 pers.
1340 + 120 kinderen
2
10
Rook en warmtemelders
handblusmiddelen
Novec 1230
Waternevel en sprinkler

Max. aantal
passagiers
Capaciteit
vlotten
reddingvesten
reddingsboten
Beveiliging
passagiersruimte
Beveiliging
motorruimte
Beveiliging autodek

623
30 auto’s
5 x voor 150 personen
1 x 50 personen
708 + 64 kinderen
1
Rook en warmtemelders
CO2 –
watersprinkeler
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Ms Polarstern (catamaran)

Ms Nordlicht (catamaran)

Polarstern met reddingsvlot
Max aantal passagiers 386 passagiers
Capaciteit
vlotten
reddingsvesten
reddingsboten
Beveiliging
passagiersruimte
Beveiliging
motorruimte

- auto's
5 x voor 102 pers.
449 + 44 kinderen
1
Sprinkler
Melders

Max. aantal
passagiers
Capaciteit
vlotten
reddingvesten
reddingsboten
Beveiliging
passagiersruimte
Beveiliging
motorruimte

272
auto’s
Voor 312 personen
294
1
Rook en
warmtemelders
Novec 1230

Ms Wappen van Borkum

Max aantal passagiers

358 passagiers

Capaciteit
vlotten
reddingsvesten
reddingsboeien
reddingsboten
Beveiliging passagiersruimte
Beveiliging motorruimte
Beveiliging autodek

- auto's
Voor 375 personen
415
12
1
Rookmelders
Poedersprinkler
waternevel
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Veerhaven Eemshaven
Vaste wal
Bereikbaarheid
Toegankelijkheid

Aanwezigen dag
Aanwezigen nacht

Eemshaven
Via de Borkumweg is het terminalterrein bereikbaar
Het terminalterrein is compleet omheind met een
2,50 mtr. hoog hekwerk. Openingstijden van de
terminal (in de zomerperiode) zijn van ’s morgens
06.45 tot ’s avonds ca. 19.30 uur. In extreme
gevallen kan dit uitlopen tot ca. 22.00 uur. In de
winterperiode zijn de tijden van 08.00 uur tot 17.00
uur.
Na sluitingstijd is er geen personeel meer aanwezig
op de terminal. Alleen het landpersoneel en de
bemanning van de schepen zijn in het bezit van een
sleutel van de toegangspoort. Zie de telefoonlijst
voor alarmering
Verkeersleiders van de rederij, kaartverkopers
Indien een schip op de terminal overnacht is
minimaal 1 wachtsman aan boord en eventueel
andere bemanningsleden die niet naar huis zijn
gegaan.
Indien er ’s nachts geen schip aan de kade ligt is er
niemand op de terminal aanwezig. Er kan een
sleutelhouder gewaarschuwd worden
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5.9 Scenariokaart ongeval op het ijs/ persoon door het ijs
SCENARIOKAART ONGEVAL OP IJS/PERSOON DOOR IJS BUITENDIJKS EN BINNENDIJKS
Subscenario’s:
Ongeval op ijs
Persoon(en) door het ijs
Overzicht van de bij dit scenario mogelijk betrokken instanties
Informatiemanagement
Wat: bijzonderheden op het water / aandachtspunten

eerste informatie
KWC (buitendijks)
GMK
OvD B(binnendijks)
OvD P
OvD G
Waterschap

(sitrap)

(binnendijks)
OvD
ortage

Situatierapp

Beeld en oordeelsvorming

Leverancier van

Informatie
delen met

Bepaal omstandigheden:
Aard incident, aantal personen
Locatie, afstand tot landzijde, bereikbaarheid
Locatie binnenwater, ruim binnenwater (buiten de dijken)
Complicerende factoren
Sterkte ijs
Kruiend IJs
Hulpverlening wel of niet op het ijs
Wat is er gebeurd
Verwachte locatie en tijdstip aanlandingsplaats(en).
Aantal en toestand geredde personen
Voortgang search and rescue
Extra benodigd materieel

CGMK

CoPI

Wat is er gebeurd
Verwachte locatie en tijdstip aanlandingsplaats(en).
Aantal en toestand geredde personen
Voortgang search and rescue

CGMK
OC-KLPD
ROT vanaf
GRIP 2

ROT

Vanaf GRIP 2

OvD-B

Inzetplan
Leiding en
coördinatie

KWC = Buitendijks (ruim binnenwater)
OvD B = Binnendijks

Eerste melding

GMK/ KWC

Opschalen

Afhankelijk van de beeldvorming starten landpartijen processen op. GRIP 1 kan overwogen worden
indien als:
Complexiteit
Hulpverleningsdiensten van het land op het water optreden
Er duidelijke effecten zijn naar het land
Er meerdere processen op het water spelen
Langdurige inzet

Afschalen

OvD B / KWC overleggen indien verdere zoekacties worden stopgezet. Afschaling door de hoogst
leidinggevende. SAR proces wordt beëindigd door KWC

Beschikbare
middelen

Redmiddelen brandweer eventueel aangevuld met ijsvlet. Helikopter. Reddingsbrigades inzetbaar met
specialistische middelen (o.a overlevingspakken, brancards, drijflijnen). In sommige gebieden kan
KNRM hulpverleners in overlevingspakken leveren, die assisteren in de redding op het ijs. (hierover
dienen afspraken tussen KNRM en regionale brandweer gemaakt te worden) (Model Marken)
Inzet Helikopter: Op ruim binnenwater is KWC verantwoordelijk voor search and rescue. Op
binnendijks water kan een verzoek tot ondersteuning van de helikopter gedaan worden.
(dag en nacht inzetbaar, bij zeer slecht zicht / ijsvorming niet)
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Maatregelen per proces
Proces

Leverancier van
informatie

Wat (bijzonderheden op het water)

OvD-B

Standaard procedure duikinzet,
oppervlakte redding,ijsduiken. OvD,
duikploegleider en bevelvoerder bepalen
op basis van risico analyse inzet.
Startpunt en situatie ter plaatse is
bepalend. Norm: duiken max 50 meter v.h
kant. Norm oppervlakte redding max
200m.
Buitendijks: Ambulance personeel komt
niet op ijs. Binnendijks, alleen als het
signaal veilig is gegeven.
Verkeerscirculatie. Ambulance personeel
komt in principe niet op ijs. (veilige
werkplek)
Identificatie slachtoffers,
Strafrechtelijk onderzoek (oorzaak)
Buitendijks: inzet helikopter
Binnendijks: inzet helikopter op aanvraag

2 redding en
technische
hulpverlening

8 geneeskundige
hulpverlening

OvD G

OvD P
13
15
17
26. search and rescue

OvD P
OvD P
KWC/KNRM

Informatie delen met
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Bijlage 1. Analyse risicomaatlat Waddenzee
A

A1.

Factoren die het effect van een incident bepalen

Vaarwatergerelateerde effectfactoren

1. Type schepen (binnenvaart, zeevaart, recreatievaart)

Punten

1. Alleen recreatievaart
2. Binnenvaart en recreatievaart
3. Zeevaart, binnenvaart en recreatievaart

5
15
25

2. Aantal mogelijke opvarenden

Punten

1. Op het vaarwater bevinden zich incidenteel (<10 keer per dag) vaartuigen met > 5
5 personen aan boord
2. Op het vaarwater bevinden zich geregeld (10 keer per dag) vaartuigen met > 5 15
personen aan boord
3. Op het vaarwater varen geregeld vaartuigen in de categorie ponten,
25
chartervaart, veerboten, partyboten, cruiseschepen
3. Aard van de lading / vervoer gevaarlijke Stoffen

Punten

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

5
10

4. Omvang van de maatgevende* ladinggrootte

Punten

1. < 750 m3
2. 750 – 2500 m3
3. 2500 – 5000 m3
4. 5000 – 15000 m3 en
5. > 15.000 en zeeschepen
*ladinggrootte van een maatgevend vaartuig in het vaarwater.

5
10
15
20
25

A.2

15 west
20 oost
25

Omgevingsgerelateerde effectfactoren:

1. Aanwezigheid bewoners, woonbebouwing in de omgeving
1. De omgeving van het vaarwater is gemiddeld dun bevolkt (< 500 inw/km2)
2. De omgeving van het vaarwater is dun bevolkt (< 500 inw./km2) met enkele
nabijgelegen woonkernen
3. De omgeving van het vaarwater is druk bevolkt (1000 inw./km2)
4. De omgeving van de vaarwater is stedelijk gebied

15
25

2. Aanwezigheid industrie, bedrijven en infrastructuur;

Punten

1. De omgeving van het vaarwater is landelijk gebied
2. De omgeving van het vaarwater is gemengd gebied (landelijk/industrieel)
3. De omgeving van het vaarwater is industrieel (haven)gebied

5
10
15
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4. De omgeving van het vaarwater is industrieel (haven)gebied met zware
industrie / grote opslag van brandbare en / of gevaarlijke stoffen

25

3. Aanwezigheid van (beschermd) natuurgebied

Punten

1.
2.
3.
4.

5
10
15
20

In de omgeving van het vaarwater bevindt zich geen kwetsbaar natuur
In de omgeving van het vaarwater bevindt zich kwetsbare natuur
In de omgeving van het vaarwater bevindt zich beschermde natuur
In de omgeving van het vaarwater bevindt zich beschermde natuur met hoge
nationale ecologische waarde.
5. In de omgeving van het vaarwater bevindt zich beschermde natuur van
internationale betekenis v.w.b ecologisch waarde.
A.3

25

Maatschappelijke effectfactoren:

1. Economische schade

Punten

1. Het vaarwater is heeft geen of beperkt lokaal economisch belang voor de
beroepvaart en/of watersport
2. Het vaarwater is heeft lokaal en beperkt regionaal belang voor de beroepvaart
en watersport
3. Het vaarwater heeft regionaal belang en beperkt nationaal belang voor
beroepsvaart
4. Het vaarwater heeft nationaal belang en beperkt internationaal belang voor
beroepsvaart (onderdeel van de hoofd transport as of aanloopgebied naar
zeehaven)

5
10
15 west
25 oost

2. Maatschappelijke onrust/ontwrichting (NIMBY)

1. De gebruiksfunctie van het vaarwater en de wensen/behoefte van omgeving
gaan goed samen
2. De gebruiksfunctie van het vaarwater veroorzaakt incidenteel interesse van
omgeving
3. De gebruiksfunctie van het vaarwater veroorzaakt regelmatig kritische vragen
over het vaarwater in relatie tot omgeving
4. De omgeving/maatschappij wil de gebruiksfunctie het van vaarwater (kunnen)
beperken i.v.m. met conflicteren de belangen.
5. De gebruiksfunctie veroorzaakt regelmatig (juridische) conflicten tussen
overheid/beheerder/gebruikers en maatschappij/omgeving/belangengroepen

5
10
15
20
25

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

3. Vitale maatschappelijke voorzieningen

1. Het vaarwater wordt gebruikt als bron voor drinkwaterbereiding

25

4. Politiek bestuurlijke gevoeligheid

Punten

1. Lokaal bestuur reageert op incidenten als gevolg van vaarwegfuncties tijdens
(geregeld) lokaal (ambtelijk) overleg
2. Lokaal/regionaal bestuur reageert op vaarwaterfuncties of incidenten naar
vaarwegbeheerder
3. Geregeld overleg tussen regionale besturen over vaarwaterfuncties en
incidentmanagement
4. Landelijke politiek reageert op vaarwaterfuncties of incident(bestrijding)

5
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(minister wordt bevraagd)
5. Vaarwaterfuncties heeft zowel nationale als internationale reactie tot gevolg

25

Factoren die de kans op een incident bepalen
B.1

Vaarwatergerelateerde kansfactoren:

1. Verkeersintensiteit; totaal aantal beroepsvaartpassages.
1. < 15000 (optelsom, grofweg W’zee 12.000, ED 8.000 )
2. 15000-25000
3. 25000-60000
4. 60000-90000
5. 90000 en hoger

Punten

5
10
15
20
25

2. totaal aantal scheepsvaart passages met gevaarlijke stoffen over het
vaarwater (per jaar)

Punten

1.
2.
3.
4.
5.

5
10
15
20
25

< dan 5.000 (Waddenzee totaal 1059 reizen in 2005)
5.000 tot 10.000
10.000 tot 20.000
20.000 tot 40.000
> 40.000

3. Verhouding beroepsvaart – recreatievaart
1. Circa 15:1 of 1:15
2. Circa 10:1 of 1:10
3. Circa 5:1 of 1:5
4. Circa 3:1 of 1:3
5. Circa 1:1
4. Kans op een groot ongeval (met > 50 opvarenden)
1. Op het vaarwater vaart gemiddeld minder dan één vaartuig met > 50
opvarenden tegelijk rond
2. Op het vaarwater vaart gemiddeld meer dan één vaartuig maar minder dan 3
met > 50 opvarenden tegelijk rond
3. Op het vaarwater vaart gemiddeld meer dan 3 vaartuigen maar minder dan 6
met > 50 opvarenden tegelijk rond
4. Op het vaarwater vaart gemiddeld meer dan 6 vaartuigen met > 50 opvarenden
tegelijk rond

Punten

5
10
15
20
25
Punten

5
10
15
25

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

5. Verhouding zeevaart - binnenvaart
5. Circa 1:25
6. Circa 1:20
7. Circa 1:15
8. Circa 1:10
9. Circa 1:5
Uitgangspunt: groter verschil; kleiner effect.
6. Complexiteit vaarwater; natuurlijke kenmerken
(stroming, wind, golven, geul (m.g. diepte), bocht, engte, etc)
1. Een complicerende kenmerk
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2.
3.
4.
5.

Twee complicerend kenmerken
Meerdere complicerende kenmerken van verschillende aard
Meerdere complicerende kenmerken die elkaar onderling versterken
Veel complicerende kenmerken waarom schepen bijzondere
voorschriften/maatregelen in acht moeten nemen.

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

10
15
20
25

Punten
5
10
15
20
25

Punten
5
10 oost
15
25 west

Omgevingsgerelateerde kansfactoren:

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

Punten

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

5
10

25

2. Aantal ligplaatsen voor pleziervaartuigen

Punten

In het vaarwater bevinden zich enkele kleine jachthavens
In het vaarwater bevinden zich meerdere grote jachthavens

10
25

3. Invloed van getijdewisselingen.

Punten

Ja

25

4. Ligging ten opzichte van aanvliegroutes naar schiphol/luchthaven

Punten

Het vaarwater ligt gedeeltelijk in een aanvliegroute
Het vaarwater ligt direct in een aanvliegroute

10
25
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Bijlage 2. Verbindingsschema’s
Communicatie
veldeenheden
op water en op
land

Schema routine (tot GRIP): contact tussen veldeenheden
Voor de multidisciplinaire communicatie tussen de op het water opererende
(hulpverlenings)partijen (bijv. KNRM) en de andere hulpverleningsdiensten op het land
(bijvoorbeeld een op de wal wachtende ambulance) dient gebruik te worden gemaakt van de
Regionale
Multidisciplinaire
Gespreksgroep
05
(Sxx-RMG05, xx staat voor de afkorting van betreffende regio) binnen het C2000-netwerk.

Communicatie
CoPI - OSC

Schema vanaf GRIP 1: contact tussen CoPI – OSC
Voor de communicatie tussen het CoPI en de OSC gelden de volgende uitgangspunten:
• De deelnemers van het CoPI zullen communiceren via Sxx-RMG01 (xx staat voor
de afkorting van betreffende regio) van desbetreffende regio.
• Om afstemming te houden tussen land en water zal ook de OSC en het CoPI via
Sxx-RMG01 in verbinding met elkaar staan. Het is dus belangrijk bij het aanwijzen
van een OSC rekening te houden met het feit dat dit platform ook uitgerust is met
C2000.
• Indien geen OSC is aangewezen bij een SAR-actie zal het KWC communiceren met
het CoPI. Het KWC zal altijd meeluisteren via de betreffende gespreksgroep, zodat
zij vanuit het bronbestrijdingsgebied geïnformeerd blijft. Het KWC en de regionale
meldkamer zullen elkaar blijven informeren. Dit behoeft niet via C2000 te zijn, maar
kan ook telefonisch.
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Communicatie
CoPI-ROT-RBT

Schema vanaf GRIP 2: contact tussen CoPI – ROT – RBT
Indien zich een bovenregionaal incident voordoet, gelden de volgende uitgangspunten voor
een bovenregionaal verbindingsplan:
• Het C-RBT zal via de Landelijke Multidisciplinaire Gespreksgroep
SLA-LMG01 contact houden met het C-ROT.
• Eventuele
regionale
ROT’s
zullen
onderling
communiceren
via
SLA-LMG02.
• Om de communicatie op het water eenduidig te houden zal de OSC communiceren
met een CoPI en hierbij gebruikmaken van Sxx-RMG01 van de regio waartoe dit
CoPI behoort.
• Indien eenheden van verschillende regio's op het water onderling via C2000 moeten
communiceren,
zullen
zij
dit
doen
via
bijvoorbeeld
SLA-LMG05. Dit geldt uitsluitend voor de leidinggevenden die multidisciplinair
wensen te communiceren. Monodisciplinair dient men gebruik te maken van de
monodisciplinaire interregionale bijstandsgroepen.

Indien het incident binnen een regio afspeelt en dus geen coördinerend RBT actief is, wordt
met betrekking tot de communicatie tussen ROT en RBT het verbindingsplan van de regio
gevolgd.
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Bijlage 3. Beschikbare middelen.

Organisatie

WAAR
(locatie)

Wat
Naam
schip

Klasse
gewicht
(ton)

Specificaties

Bijzonderheden

(schip algemeen)

(waakvlam oid)

afmetingen

Communicatie

Capaciteit

max.
snelheid
(knopen)

Bemanning

Gereddencapaciteit

blussing

verontreiniging

KLPDWaterpolitie
Den Helder

P49

30 knopen

4

Max 12

pomp

Lauwersoog

P162

25 knopen

2

Max 12

Delfzijl
Harlingen

P44
P48

30 knopen
30 knopen

4
4

Max. 12
Max. 12

Harlingen

P117

30 knopen

2

Max 12

KNRM

Den Oever

Johanna
Margareta

Open gesloten rigid
inflatable reddingboot

5 ton

9,00 x
2,94 x
0,52 m

35 knopen

Overeenkomst
Kustwacht

3

20

losse
pomp

ja

nvt

KNRM

Texel Oudeschild

Francine
Kroesen

Open rigid inflatable
reddingboot

1,5
ton

7,50 x
2,64 x
0,70 m

32 knopen

Overeenkomst
Kustwacht

3

15

losse
pomp

ja

nvt

KLPDWaterpolitie
KLPDWaterpolitie
KLPDwaterpolitie
KLPDWaterpolitie

pomp
pomp

KLPDWaterpolitie

KNRM

Organisatie

WAAR
(locatie)

Wat
Naam
schip

Klasse

Specificaties

Bijzonderheden

(schip algemeen)

(waakvlam oid)

Capaciteit

gewicht
(ton)

afmetingen

Communicatie

max.
snelheid
(knopen)

Bemanning

5,10 x
2,00 x 0,3
m

25 knopen

Overeenkomst
Kustwacht

3

5

nvt

nvt

Overeenkomst
Kustwacht

2

Gereddencapaciteit

blussing

verontreiniging

nvt

nee

nvt

nvt

nvt

ja

nvt

KNRM

Texel de Koog

Zalm

Open rigid inflatable
reddingboot

0,6 ton

KNRM

Texel de Koog

--

Kusthulpverleningsvoertuig
*

nvt

KNRM

Texel Cocksdorp

Beursplein
5

Half gesloten rigid
inflatable reddingboot

8 ton

10,60 x
4,10 x
0,75 m

34 knopen

Overeenkomst
Kustwacht

4

50

vaste
pomp

ja

nvt

KNRM

Vlieland

Graaf van
Bylandt

Gesloten rigid inflatable
reddingboot

15 ton

15,00 x
5,40 x
0,75 m

34 knopen

Overeenkomst
Kustwacht

4

90

vaste
pomp +
schuim

ja

nvt

KNRM

Vlieland

Huibert
Dijkstra

Open rigid inflatable
reddingboot

1,5
ton

7,50 x
2,64 x
0,70 m

32 knopen

Overeenkomst
Kustwacht

3

15

losse
pomp

ja

nvt

KNRM

Vlieland

Gul

Open rigid inflatable
reddingboot

0,6 ton

5,10 x
2,00 x 0,3
m

25 knopen

Overeenkomst
Kustwacht

3

5

nvt

nee

nvt

KNRM

Vlieland

--

Kusthulpverleningsvoertuig
*

nvt

nvt

nvt

Overeenkomst
Kustwacht

2

nvt

nvt

ja

nvt

KNRM

Terschelling
West

Arie Visser

Gesloten rigid inflatable
reddingboot

30 ton

18,80 x
6,10 x
1,05 m

34 knopen

Overeenkomst
Kustwacht

6
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vaste
pomp +
schuim

ja

nvt

KNRM

Terschelling
Paal 8

Frans
Hogewind

Half gesloten rigid
inflatable reddingboot

8 ton

10,60 x
4,10 x
0,75 m

34 knopen

Overeenkomst
Kustwacht

4

50

vaste
pomp

ja

nvt

KNRM

Terschelling
Paal 8

Tonijn

Open rigid inflatable
reddingboot

0,6 ton

5,10 x
2,00 x 0,3
m

25 knopen

Overeenkomst
Kustwacht

3

5

nee

nvt

nvt
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Organisatie

WAAR
(locatie)

Wat
Naam
schip

Klasse
gewicht
(ton)

Specificaties

Bijzonderheden

(schip algemeen)

(waakvlam oid)

Capaciteit

afmetingen

Communicatie

max.
snelheid
(knopen)

Bemanning

nvt

nvt

Overeenkomst
Kustwacht

2

nvt

Gereddencapaciteit

blussing

verontreiniging

nvt

ja

nvt

vaste
pomp +
schuim

ja

nvt

KNRM

Terschelling
Paal 8

--

Kusthulpverleningsvoertuig
*

nvt

KNRM

Ameland
Ballummerbocht

Anna
Margaretha

Gesloten rigid inflatable
reddingboot

30 ton

18,80 x
6,10 x
1,05 m

34 knopen

Overeenkomst
Kustwacht

6

120

KNRM

Ameland Nes

Maria
Hofker

Open rigid inflatable
reddingboot

1,5
ton

7,50 x
2,64 x
0,70 m

32 knopen

Overeenkomst
Kustwacht

3

15

losse
pomp

ja

nvt

KNRM

Ameland Nes

--

Kusthulpverleningsvoertuig
*

nvt

nvt

nvt

Overeenkomst
Kustwacht

2

nvt

nvt

ja

nvt

KNRM

Schiermonnikoog

Koning
Willem I

Gesloten rigid inflatable
reddingboot

30 ton

18,80 x
6,10 x
1,05 m

34 knopen

Overeenkomst
Kustwacht

6

120

vaste
pomp +
schuim

ja

nvt

KNRM

Schiermonnikoog

Edzard
Jacob

Open rigid inflatable
reddingboot

1,5
ton

7,50 x
2,64 x
0,70 m

32 knopen

Overeenkomst
Kustwacht

3

15

losse
pomp

ja

nvt

KNRM

Schiermonnikoog

--

Kusthulpverleningsvoertuig
*

nvt

nvt

nvt

Overeenkomst
Kustwacht

2

nvt

nvt

ja

nvt

KNRM

Eemshaven

Jan en
Titia Visser

Gesloten rigid inflatable
reddingboot

15 ton

15,00 x
5,40 x
0,75 m

34 knopen

Overeenkomst
Kustwacht

4

90

vaste
pomp +
schuim

ja

nvt

KNRM

Lauwersoog

Annie
Jacoba
Visser

Half gesloten rigid
inflatable reddingboot

8 ton

10,60 x
4,10 x
0,75 m

34 knopen

Overeenkomst
Kustwacht

4

50

vaste
pomp

ja

nvt

KNRM

Lauwersoog

Palace
Noordwijk

Open rigid inflatable
reddingboot

7,50 x
2,64 x
0,70 m

32 knopen

Overeenkomst
Kustwacht

3

15

losse
pomp

ja

nvt

1,5
ton
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Organisatie

WAAR
(locatie)

Wat
Naam
schip

Klasse

KNRM

Harlingen

Wiecher en
Jap Visser
Politiek

Half gesloten rigid
inflatable reddingboot

KNRM

Harlingen

Veronica

Open rigid inflatable
reddingboot

Specificaties

Bijzonderheden

(schip algemeen)

(waakvlam oid)

Capaciteit

gewicht
(ton)

afmetingen

Communicatie

max.
snelheid
(knopen)

8 ton

10,60 x
4,10 x
0,75 m

34 knopen

Overeenkomst
Kustwacht

4

50

7,50 x
2,64 x
0,70 m

32 knopen

Overeenkomst
Kustwacht

3

15

1,5
ton

Bemanning

Gereddencapaciteit

blussing

verontreiniging

vaste
pomp

ja

nvt

losse
pomp

ja

nvt

Marine

Marine

Haven Den
Helder

Sleepboot

Geen 24 uurs
paraatheid,
opkomsttijd 2
uur.

1600ltr/
min
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Overzicht reddingseeheden SAR (vliegende materieel)
Basis

Type

Eigenaar

Capaciteit

Inzetbaar
binnen

Endurance

Marine
Vliegkamp
De Kooy
Den Helder

Lynx
helikopter

Defensie
DHC

Afhankelijk
tijdstip van de
dag tussen 20
en 60 min.

Endurance
2 uur en 20 minuten

Vliegbasis
Leeuwarden

AB-412
helikopter

Defensie
DHC

Max. 6
personen,
afhankelijk
uitr. e.d.
Brandcard 2
4-6 zittend
2 liggend
(hoisten alleen
bij daglicht)

Endurance max. 3 uren

Luchthaven
Den Helder

S-61N
Sikorsky
helikopter

Bristow
t.b.v.
Offshore
industrie
Door KWC
inzetbaar voor
SAR
PLD Politie
Luchtvaartdienst

Afhankelijk
tijdstip
dag/week
tussen
5 en 60 min.
Afhankelijk
tijdstip
dag/week
tussen
15 en 60 min.

Afhankelijk
tijdstip
dag/week
tussen
5 en 60 min
Afhankelijk
tijdstip
dag/week
tussen
1-3 uur

Variabel

Schiphol
Oost

Schiphol

Goeddeels
Engelse
crew
BO105
EC 135
AB 139
helikopter
2 Dornier
228
vliegtuig

CLSK
aansturing
KWC

21 + pers.
Brancard 4

Alleen zoeken
(geen hoist)

Alleen zoeken

Endurance
3 uur en 45
min.

Endurance
4 uur +

n.b.: in geval van grote (SAR) calamiteiten kan ook een beroep gedaan worden op Duitse middelen
DHC: Defensie Helikopter Commando
CLSK: Commanda Luchtstrijdkrachten
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Rijkswaterstaat
gebied inzet

certificering

lengte
oa (m)

Gewicht

Totale
hoogte

Kruip
hoogte

Snelheid
km/uur

Dekkraan

geinstalleerd
vermogen
(kW)

functies

roepnaam

Noordzee
Waddenzee

onbeperkt

44,22

10,25

4,00

3,10

514 ton

18,60

18,60

21,30

SchatHarding

1400,00

vaarwegmarkering /
kustwacht

PBVC

Noordzee
Waddenzee
IJsselmeer
Noordzee
Waddenzee

15 mijl

38,17

8,70

2,75

1,70

288 ton

17,10

10,40

17,00

SchatHarding

850,00

vaarwegmarkering /
kustwacht

PBYC

15 mijl

38,17

8,70

2,75

1,70

288 ton

17,10

10,40

17,00

SchatHarding

850,00

vaarwegmarkering /
kustwacht

PBYE

Waddenzee,
Lauwermeer

5 mijl

38,43

8,70

2,50

1,40

266 ton

9.00

17,80

SchatHarding

396,00

vaarwegmarkering

PILR

Waddenzee,
Noordzee

15 mijl

25,50

10,00

2,80

1,10

161 ton

14,30

6,30

40,50

Palfinger PC
2300 m

1007

milieuonderzoek,
lood- en meetwerk

PBHG

Texel t/m Dollard
Waddengebied
ca. 3 mijl uit de
kust

15 mijl

35,42

8,06

2,90

1,00

238 ton

16,50

6,70

18,00

Hiab 3 ton
op 11 m

560

milieuonderzoek,
lood- en meetwerk

PGBM

IJmuiden,
Noordzee,
Noordzeekanaal
Waddengebied
en Eems

15 mijl

30,50

7,00

2,80

1,30

172,0

13,80

6,60

17,20

Heila HLRM
25-35

370

milieuonderzoek

PBZQ

5 mijl
bij 5 Bft

25,25

8,00

2,00

0,38 tot
1,25

86 ton

ca. 480

ca.380

afhankelijk
van duwende
vaartuig

geen

geen

Niet gemotoriseerd
oliebestrijdingsvaartuig

PBZD

5 mijl

21,30

5,00

1,86

0,87

61 ton

12,50

5,80

16,00

140

hydrografisch meten

PE 3318

15 mijl

15,50

4,67

1,85

1,00

31 ton

9,50

5,10

16,70

Hiab
seacrane 80
geen
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hydrografisch meten

PBZF

5 mijl

15,50

4,67

1,85

1,00

40,5 ton

9,70

4,60

18,50

geen

175

hydrografisch meten

PBVG

5 mijl

24,25

5,35

2,30

1.00

71 ton

14,00

5,15

18,00

Hiab 1,2 ton

248

hydrografisch meten

PBZC

5 mijl

24,25

5,35

2,30

1,00

71 ton

10,90

6,30 / 5,30

18,00

Hiab 1,2 ton

248

hydrografisch meten

PWBU

geen

9,15

4,75

1,05

0,45

5 ton

5,20

2,55

11,00

geen

54

hydrografisch meten

PE 2714

Waddenzee,
Noordzee
Texel t/m Dollard,
Waddengebied
ca. 3 mijl uit de
kust
Texel t/m Dollard
Waddengebied
ca. 3 mijl uit de
Texel t/m Dollard
Waddengebied
ca. 3 mijl uit de
kust
Texel t/m Dollard
Waddengebied
ca. 3 mijl uit de
kust
Texel t/m Dollard
Waddengebied
ca. 3 mijl uit de
kust

breedte holte (m) diepgang
(m)
max (m)
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Bijlage 4. Dekkingsplan 6
Toelichting

Het dekkingsplan is een plan waarin voor het samenhangend
risicowatersysteem vastgesteld is welke middelen waar en op welk
moment kunnen zijn. Ook kan aangegeven worden waar zorgnormen voor
de verschillende processen gehaald worden.
Voor de Waddenzee bestaat een ‘Dekkingsplan Waddenzee’. Dit plan is in
te zien op www.fryslan.nl/crw
Tegelijkertijd met het opstellen van het IBP Waddenzee hebben de
betrokken diensten toegezegd, het dekkingsplan voor de eigen dienst te
zullen actualiseren.

6

Bron: Dekkingsplan Waddenzee ‘SAVE’

Bijlage 5. Uitwerking inzetvoorstellen GMK’s, KWC en VP’s
Alarmerings
protocol

In onderstaande schema’s worden de betrokken meldkamers betrokken
genoemd en aangegeven via welke meldkamer welke organisatie wordt
gealarmeerd.
Ook onderling zullen de meldkamers elkaar steed over de inzet en voortgang
van een incident dienen te informeren.
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GMS

De (gemeenschappelijke) meldkamers van politie, brandweer en ambulances
werken met het uniforme systeem "GMS", (geïntegreerd meldkamer
systeem). Dit systeem stelt de centralist in staat een binnengekomen melding
eenduidig te classificeren, met de daaraan gekoppelde inzetvoorstellen.

Toepas
baarheid

Deze methodiek is zeker te vertalen naar andere programma's zoals Vision.
Belangrijk is dat de scenario's en de daarbij behorende onderverdeling overal
terugkomen.

Beperkingen

"Waterrand" heeft er bij de landelijke beheer groep GMS op aandringen dat
alle scenario’s en subscenario’s worden opgenomen in de nieuwe GMS
indeling.
In GMS zijn watergebieden niet als locatie ingevoerd. Meestal zijn er
kunstgrepen uitgevoerd door een watergebied als straat in te voeren en
ligplaatsen van boten als eenheid op een kazerne.

Melding

Een centralist zal een melder volgens een standaardprotocol uitvragen.
Vervolgens zal de melding in GMS worden verwerkt door aan te geven wat
de melding betreft of raakt.

Scenario’s

Hieronder zijn als keuzemogelijkheid de 8 scenario’s uit het handboek
Incidentbestrijding op het water onderscheiden.
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Water

Subscenario's

Æ

Waterrand Scenario's
Mens en dier in nood
Verontreiniging oppervlaktewater
Ongevallen met gevaarlijke stoffen
Brand en/of explosie
Ordeverstoring
Ecologisch incident
Aanvaring en/of losgeslagen schip, object of lading

Elk scenario wordt gespecificeerd in een subscenario. In die tabel zijn maximaal 8
mogelijkheden opgenomen. Aan elke mogelijkheid kan elke meldkamer een inzetvoorstel
koppelen van eenheden die worden gealarmeerd.

Mens en dier in nood
Æ

Verontreiniging
oppervlaktewater

Æ

Ongevallen met
gevaarlijke stoffen

Æ

Brand en/of explosie

Æ

Ordeverstoring

Æ

Ecologisch incident

Æ

Aanvaring en /of
losgeslagen schip,
object of lading

Æ

Waterrand Subscenario's
Persoon overboord / vermist
Schip in nood
Watersporter in problemen
Ongeval / gewonde
Ziekte aan boord
Neergestort vliegtuig
Problemen ijs
Wadlopen
Versmering
Stof opgelost in water
Stof drijft op het water
Stof zinkt
Verontreiniging kust/oever
Hinderlijke lucht
Vrijgekomen brandbare stof
Vrijgekomen chemische stof
Vrijgekomen radioactieve stof
Ontstaan gaswolk
Transportleiding
Aantreffen explosief
Gedumpte / onbekende stof
Pleziervaartuig
Binnenvaartschip
Rondvaartboot
Cruiseschip / ferry
Zeeschip in lading
Zeeschip in machinekamer
Zeeschip in accommodatie
Recreatie
Partyboot
Cruiseschip / ferry
Activisten op een vaartuig
Stremming van de vaarweg
Bij sluis / op de kant
Aangespoelde vogels / dieren
Veel zieke / dode dieren in het water
In de vaarweg
Gezonken
Op oever / strand
Vermist
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INZETVOORSTELLEN
Aanvulling

Per onderverdeling kan in een zogenaamde "karakteristiek" de inzetvoorstellen
nader worden gespecificeerd.

Inzetvoorstellen
Mens en dier in nood
3e categorie

MK

CPA

Persoon overboord/ vermist

Duikers
KNRM
Reddings
brigade

1 Ambu
per
slachtoffer

Schip in nood
Watersporter in problemen

Ziekte aan boord

Problemen ijs

politie

ehd

duikers
Reddings
brigade
GRIP 1
duikers

1 Ambu
per
slachtoffer
ovd-g
1 Ambu
per
slachtoffer
ovd-g
1 Ambu
per
slachtoffer

MK

CPA

Versmering,

OvDB
AGS

OvDG

Stof opgelost in water

OvDB
AGS
OvDB
AGS

OvDG

OvDB
AGS
AGS
GRIP 1

OvDG

Stof zinkt
Verontreiniging kust/ oever

KNRM
heli

KNRM
heli (arts)

CvD
boot

ehd

KNRM

ehd

KNRM
heli

Boot
LNV

Verontreiniging (oppervlakte)
water en oevers
3e categorie

OvDG

KWC

KNRM
KNRM

Wadlopen

Stof drijft op het water

VP/
RWS

CvD
boot

Ongeval, gewonde

Neergestort vliegtuig

KLPD
Meldkamer
Driebergen
CvD
boot

KLPD
Meldkamer
Driebergen
CvD
boot

politie

CvD
boot
CvD
boot
CvD
boot
CvD
boot

ehd

VP
RWS

KNRM
heli
KNRM

/

KWC

boot
BOA
oliebestr
boot
BOA
boot
BOA
oliebestr
boot
BOA
boot
BOA
oliebestr
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Ongevallen gevaarlijke stoffen
3e categorie

MK

CPA

OvDB

ambu

KLPD
Meldkamer
Driebergen
CvD
CvD

Vrijgekomen chemische stof

OvDB
AGS

ambu

CvD

Vrijgekomen radioactieve stof

GRIP 1
AGS

ambu

CvD

Ontstaan gaswolk

GRIP 1
AGS
Gem.
OvDB
AGS
Gem.
Eigenaar
AGS
Gem.
OvDB
AGS
LFO

ambu

CvD

OvDG
ambu

CvD

ambu

CvD

Brand en explosie
3e categorie

MK

CPA

Pleziervaart

TS
OvDB
TS
OvDB
GRIP 1
2 x TS

Hinderlijke lucht
Vrijgekomen brandbare stof

Transportleiding

Aantreffen explosief
Gedumpte/onbekende stof

Binnenvaartschip
Rondvaartboot

politie

/

KWC

boot
KNRM
Milieudienst
RWS
Milieudienst
RWS
Milieudienst
RWS
Milieudienst
RWS
TEV
ehd

CvD

KLPD
Meldkamer
Driebergen
CvD

VP
RWS

Milieudienst
RWS

politie

VP
RWS

/

KWC

boot

KNRM

CvD

boot

KNRM

CvD

boot

KNRM
Heli

Cruiseschip / ferry
Zeeschip in lading
Zeeschip in de machinekamer
Zeeschip in de accommodatie
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Ordeverstoring
3e categorie

MK

CPA

Recreatie

KLPD
Meldkamer
Driebergen
CvD
CvD

Partyboot

politie

VP
RWS

/

KWC

ehd
OvD-P
2x ehd
OvD-P

KNRM
KNRM
heli

Cruiseschip / ferry
CvD

Activisten op een vaartuig

CvD

Stremming van de vaarweg
Bij sluis / op de kant

Ecologisch incident
3e categorie

MK

ambu

CvD

CPA

KLPD
Dienst
waterpolitie

Aangespoelde vogels/dieren
Veel zieke/dode dieren in het
water

Aanvaring en /of losgeslagen
schepen en lading
3e categorie

In de vaarweg
Gezonken
Op oever/ strand
Vermist

ehd
OvD-P
3x ehd
OvD-P
2x ehd
OvD-P

boot

politie

VP
RWS

ehd

OvD-W
boot
OvD-W

boot

MK

CPA

KLPD
Meldkamer
Driebergen
CvD
CvD

politie

2x ehd
OvD-P
CvD

boot
OvD-W

/

VP
RWS

KWC

/

KWC

boot
boot
boot
OvD-W
OvD-W
boot
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Bijlage 6. Overzicht gegevens
Meldkamer
Verkeerspost
Kustwachtcentrum
GMK Noord-Holland
Noord

GMK Fryslân

GMK Groningen

Adres

Informatienummer

e-mail/ overig

Hertog
Aalbrechtweg 36
Postbus 9347,
1800 GH
Alkmaar

T. 072 - 564 4444
alarmnr.
T. 072 –5678610

info@veiligheidsregio-nhn.nl

Holstmeerweg 3
Postbus 269, 8901
BB
Leeuwarden

T. 058 - 880 8000 of
T. 0900 - 8844

L J Zielstraweg 2
Postbus 584, 9700
AN
Groningen

T. 050 - 367 4710

Verkeersdienst
Den Helder

F. 072 - 560 0019

F. 058 – 880 8231
hulpverleningsdienst@hvd.groningen.nl

F. 050 - 367 4715

T. 0223 - 657 522
F. 0223 - 657 341

Centrale meldpost
Waddenzee (RWS)

Kustwachtcentrum
Den Helder

Brandarisstraat 2
8881 AW
Terschelling West

T. 0562 - 443 100

Postbus 10.000
1780 CA
Den Helder

T. 0900 - 0111
alarmnr.
T. 0223 - 658 330 OT
T. 0223 - 658 333/
334 (voorlichting)

Marifoonkanaal 4
F. 0562 - 442355

Telex 71088
Marifoonkanaal 16

F. 0223 - 658 303
Meldkamer KLPD
Driebergen

Postbus 100
3970 AC
Driebergen

T. 0343 - 535 353
T. 0900 - 8844
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Bijlage 7. Aanlandingspaatsen
Inleiding

De aanlandingsplaatsen in het SRWS zijn als aparte bijlagen, in pdf vorm, op de site
www.fryslan.nl/crw achter de link Incidentbestrijdingsplan (downoads) geplaatst. De
aanlandingsplaatsen evenals de opstapplaatsen zijn in kaart, foto en tabevorm
weergegeven.

Toelichting

Er is voor gekozen de aanlandingsplaatsen in drie categorieën in te delen. De
categorie A aanlaningsplaatsen zijn geschikt voor de opvang van grotere groepen en
slachtoffers. De categorie B aanlandingsplaatsen zijn geschikt voor de aanlanding van
enkele personen. Categorie Overig betreft de plaatsen waarvan alleen onder
bijzondere omstandigheden gebruik kan worden gemaakt..
Grove indeling:
o

Categorie A – geschikt voor de overname van grote groepen;
•

Altijd beeikbaar voor scheepvaart

•

Tweebaans aanrijroute met verkeersciculatie

•

Mogelijkheid helikopterlanding

o

Categorie B – geschikt voor de overname van enkele personen

o

Categorie C - overig

o

Opstapplaatsen
•

Nummer
1

Als een locatie alleen geschikt is om op te stappen en niet om aan te
landen wordt deze apart vermeld.

Categorie
A

Gemeente
Den Helder

Plaats
Den Helder

2
3

B
B

Texel
Texel

‘t Horntje
Oude Schild

4
5
6

A
C
A

Wieringen
Wunseradiel
Harlingen

Den Oever
Kornwerderzand
Harlingen

7

C

Vlieland

Vlieland

8

B

Terschelling

West-Terschelling

9

B

Ameland

Nes

10
11

A
B

Holwerd
Schiermonnikoog

12
13

A
A

Dongeradeel
Schiermonni
koog
De Marne
Eemsmond

Lauwersoog
Eemshaven

14
15

A
C

Delfzijl
Delfzijl

Delfzijl
Termunterzijl

Haven/Lokatie
Marine
Nw.Haven
Veerhaven
Haven Oude
Schild
Noorderhaven
Buitenhaven
Veersteiger.
Nw.willemsh.
Werkhaven
Veersteiger
KNRM/veerst.
Havenkade
Veersteiger
Ballumerbocht
Veersteiger
Veersteiger

Lokatie(X,Y)

Veerhaven
Beatrixhaven
Emmahaven
Handelshaven
Visserijhaven

208872-602921

11420-552911
114606-557529
119134-561722
131608-549756
151568-565398
156764-576696
156772-575996
135144-590019
143544-596752
143869-597436
180806-605443
177023-605528
187822-601123
209088-609514

250876-608740
250588-607468
257876-595040
264858-591948
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Bijlage 8. Afkortingen
−A
−
− AC
− AIS
− AOV

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

−
−B
−
− B&W

−
−
−
− Burgemeester & Wethouders

−
−
−
−

−
−
−
−

BOA
BON
BOT-mi
BRW

Buitengewoon Opsporingsambtenaar
Bestrijding Ongevallen Noordzee
Beleids Ondersteunend Team milieu incidenten
Brandweer

− BT
− BZK
−
−
−C
−
− CdK

− Beleidsteam
− Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
−
−
−
−
− Commissaris van de Koningin

− CoPI

− Commando Plaats Incident

− CPA (zie ook
MKA)
− CRIB

− Centrale Post Ambulancevervoer
− Bureau Centraal Registratie en Inlichtingen

−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
− Departementaal Coördinatiecentrum
− Directeur Kustwacht
−
−
−
− Eerste Hulp Bij Ongelukken

D
DCC
DKW
E
EHBO

− ERC

− Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie

− ehd
−
−G
−
− GHOR

− Basis Politie eenheid
−
−
−
− Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

− GMC (zie ook
GMK)

− Gemeenschappelijke Meldcentrale
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− GMK (zie ook
GMC)
− GNA

− Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit

− GNB

− Gemeenschappelijk Nautisch Beheer

− GRIP

− Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

−
−H
−
− HID
− HOvD

−
−
−
− Hoofdingenieur directeur
− Hoofd Officier van Dienst

−
−
−
−

−
−
−
−

HovJ
HS-GHOR
HM piket
HVL

− Gemeenschappelijke Meldkamer

Hoofd Officier van Justitie
Hoofd Sectie GHOR
Havenmeester piket
Hoofd Verkeersleider

− HVR
−
−I
−
− IMO
− IVW

− Handboek Voorbereiding Rampenbestrijding
−
−
−
− International Maritime Organisation
− Inspectie Verkeer en Waterstaat

−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
− Joint Rescue Coördination Centre
−
−
−
− Korps Landelijke Politie Diensten

J
JRCC
K
KLPD

− KNRM
− KW

− Koninklijke Bond tot het Redden van Drenkelingen (nieuwe naam:
Reddingsbrigade Nederland)
− Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
− Kustwacht

− KWC
−
−L
−
− LNEG

− Kustwachtcentrum
−
−
−
− Lokale Nautische Expert Groep

− LNV
− LOCC

− Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit
− Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum

−
−M
−
− MIC

−
−
−
− Melding en Informatie Centrum

− KNBRD
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− MIRG

− Maritime Incident Response Group / Maritieme Incident Respons
Groep
− Meldkamer Ambulancezorg

− MKA (zie ook
CPA)
− MMT
−
−N
−
− NCC

− Mobiel Medisch Team
−
−
−
− Nationaal CrisisCentrum

−
−O
− OC-KLPD
− OOV

−
−
− Operationeel Centrum KLPD
− Openbare Orde en Veiligheid

−
−
−
−

−
−
−
−

OPPLAN-SAR
OSC
OT
OTO

Operationeel Plan Search And Rescue
On Scene Coördinator
Operationeel Team
Opleiden Trainen Oefenen

− OvD
− OvD-B

− Officier van Dienst
− Officier van Dienst Brandweer

− OvD-G

− Officier van Dienst Geneeskundig

− OvD-P
− OvD-W
− OvJ
−
−P
−
−R
−
− RAC
− RAV

− Officier van Dienst Politie (regiopolitie)
− Officier van Dienst Water
− Officier van Justitie
−
−
−
−
−
− Regionale Alarmcentrale
− Regionale Ambulance Voorziening

− RBT

− Regionaal Beleidsteam

− RCC
− RCvD

− Rescue Coordination Centre
− Regionaal Commandant van Dienst

− RGF

− Regionaal Geneeskundige Functionaris

− RIVM
− RIZA
− RMD

− Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
− Rijksinstituut
voor
Integraal
Zoetwaterbeheer
Afvalwaterbehandeling
− Radio Medische Dienst

− ROGS
− ROT

− Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen
− Regionaal Operationeel Team

− RTGZ
− RWS

− Regeling Transport Gevaarlijke stoffen met Zeeschepen
− Rijkswaterstaat

en
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−
−S
−
− SAR
− SGBO
− SITRAP /
SITREP
− SMC
− SRWS
−
−T
−
− T1
− T2
− T3
− T4
−
−V
−
− VenW
− VC
− VHF
− VLC
− VP
− VR
−
−W
−
− WRZO
−
−Z
−

−
−
− Search And Rescue
− Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden
− Situatie Rapport / Situation Report
− SAR-Mission Coordinator
− Samenhangend Risico Watersysteem
−
−
−
− A,B,C instabiel, onmiddellijk hulp en hospitalisatie
− Urgent, maar binnen 6 uren te hospitaliseren
− Gewond maar kan lopen, naar behandelcentrum of niet gewond
naar opvangcentrum.
− Uitgestelde T1, als het hulpverleningsaanbod voor langere tijd
tekortschiet (oorlogsituaties, grote rampen) of
− Overleden Slachtoffer die niet ademt en waarbij de ademhaling niet
op gang komt nadat de ademweg is vrijgemaakt.
−
−
− Ministerie van Verkeer en Waterstaat
− Verkeerscentrale of verbinding-commandowagen
− Very High Frequency (Marifoon)
− Verkeersleiding Centrum
− Verkeerspost
− Veiligheidsregio
−
−
−
− Wet Rampen en Zware Ongevallen
−
−
−
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