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Versie- en wijzigingsbeheer
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Datum

Wijzigingen t.o.v. vorige versie

Het beheer van het Incidentbestrijdingsplan Deltawateren is belegd bij Veiligheidsregio Zeeland. Het
beheerproces van wijzigingen is beschreven in het incidentbestrijdingsplan.
Het Incidentbestrijdingsplan Deltawateren wordt elk jaar gecontroleerd op actualiteit en minimaal een keer
per vier jaar opnieuw vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland, de
Veiligheidsdirectie van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio
Midden- en West-Brabant. Om deze cyclus te faciliteren worden de wijzigingsverzoeken centraal
geregistreerd. Wijzigingsverzoeken kunnen worden ingediend via het volgende e-mailadres:
deltawateren@vrzeeland.nl.
Bij ontvangst van een wijzigingsverzoek zal deze worden geregistreerd. Binnen de beheercyclus van het
Incidentbestrijdingsplan Deltawateren zullen de wijzigingsverzoeken beoordeeld worden door de Werkgroep
Incidentbestrijdingsplan Deltawateren. Afhankelijk van de beoordeling van de werkgroep zal de wijziging
worden doorgevoerd of afgevoerd. De indiener van een wijzigingsverzoek zal terugkoppeling krijgen over de
beoordeling van de werkgroep. Wijzigingsverzoeken worden alleen in behandeling genomen als deze duidelijk
omschreven zijn en de indiener bekend is bij de werkgroep.
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Opbouw
Opbouw

Het Incidentbestrijdingsplan Deltawateren (IBP DW) is in delen opgebouwd. Hierdoor wordt
de voor hulpverleners belangrijke operationele informatie toegankelijk gepresenteerd.
Onderstaand worden deze delen nader toegelicht.

Deel 0

Het algemene deel van het IBP DW behandelt in hoofdstuk 1 de aanleiding, het doel, de
samenhang in planvorming, het beheer, opleiden, trainen, oefenen en de
vaststellingsprocedure.

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 de bevoegdheden van de betrokken
partijen binnen de incidentbestrijding op het water. Hoofdstuk 3 beschrijft welke partijen
betrokken kunnen zijn en voor welke waterprocessen uit het regionaal crisisplan zij
verantwoordelijk zijn. Hoofdstuk 4 tot en met hoofdstuk 8 bevatten specifieke afspraken ten
aanzien van de randvoorwaardelijke processen en crisiscommunicatie. In deze hoofdstukken
is met name aandacht voor de melding en alarmering en de leiding- en coördinatiestructuur
met specifieke aandacht voor de coördinatie en communicatie tussen de land- en
waterpartijen. Dit deel vormt de basiskennis die bekend moet zijn bij alle leidinggevenden
die bij incidenten op de Deltawateren betrokken kunnen zijn.

Deel B

Deel B behandelt per scenario de operationele uitwerking van het incidentbestrijdingsplan.
In hoofdstuk 9 worden alle zeven generieke scenario's in aparte scenariokaarten uitgewerkt.
In deze kaarten zijn de belangrijkste aandachtspunten binnen de rampbestrijdingsprocessen
benoemd en uitgewerkt. Dit deel is specifiek bedoeld voor operationele functionarissen (o.a.
CoPI, ROT en secties).
Aan het incidentbestrijdingsplan zijn bijlagen toegevoegd behorende bij het algemene deel
0, deel A en deel B.
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Deel 0 Algemeen
1. Inleiding
1.1 Aanleiding
1

Diversiteit
aan
activiteiten en
risico’s

Het Deltawateren gebied geeft toegang tot het vierde havengebied van de wereld. De
intensiteit van de scheepvaart en de groei van transportvolumes nemen sterk toe. Daarnaast
heeft het gebied te maken met riviercruiseschepen, recreatievaart en watersporters. Een
grote diversiteit aan activiteiten en bewegingen op het water. Een ernstig incident op de
Deltawateren kan grote consequenties hebben voor de regio. Veiligheidsregio Zeeland,
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en
waterpartijen willen daarom goed voorbereid zijn op mogelijke incidenten op het water.

Betrokkenheid veel
partijen

Bij de incidentbestrijding op de Deltawateren 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. In het
voorliggende Incidentbestrijdingsplan Deltawateren (IBP DW) wordt aandacht besteed aan
de coördinatie binnen het Deltawateren gebied en de operationele uitwerking van de
generieke scenario’s.

1.2 Doelstelling
Doelstelling

Doel van het IBP DW is het op een efficiënte en effectieve wijze organiseren en vastleggen
van de incidentbestrijding op de Deltawateren. Hiervoor zijn de taken,
verantwoordelijkheden, bevoegdheden en plannen van de verschillende bij een (dreigend)
incident op het water betrokken overheden, hulpdiensten en organisaties op gestructureerde
wijze geordend in het voorliggende plan.

Doelgroep

Het IBP DW is bedoeld voor functionarissen uit de hoofdstructuur die te maken kunnen
krijgen met een (dreigend) incident op de Deltawateren. Het plan geeft de specifieke
afspraken en procedures weer welke gelden voor incidentbestrijding op het water. De bij de
incidentbestrijding betrokken functionarissen en bestuurders kunnen aan de hand van het
plan vaststellen welke maatregelen noodzakelijk zijn en wie voor de uitvoering van deze
maatregelen verantwoordelijk is.

Kaders

Voor het IBP DW zijn de volgende kaders gehanteerd:








1

de scope is multidisciplinair;
het moet aansluiten bij de dagelijkse praktijk;
het is bruikbaar voor alle niveaus van opschaling;
het gaat in op de te nemen acties. Niet op de monodisciplinaire uitwerking daarvan;
het gaat in op de operationele en bestuurlijke coördinatie;
het sluit aan op de regionale crisisplannen van de drie betrokken veiligheidsregio’s;
het sluit aan op de afspraken over interregionale samenwerking bij incidenten op
het water tussen de drie betrokken veiligheidsregio’s.

Het Deltawateren gebied bestaat uit de volgende waterensystemen: Grevelingenmeer, Volkerak-Zoommeer, Schelde-Rijnverbinding,
Oosterschelde, Veerse Meer, Kanaal door Zuid-Beveland, Kanaal door Walcheren, Westerschelde en Kanaal van Gent naar Terneuzen.
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1.3 Samenhang andere documenten
Systeem van
planvorming

Het Incidentbestrijdingsplan Deltawateren (IBP DW) maakt onderdeel uit van het systeem
van planvorming binnen de incidentbestrijding. In Figuur 1.1 is op hoofdlijnen aangegeven
welke plannen naast het IBP DW van toepassing (kunnen) zijn bij de incidentbestrijding op
het water.

Figuur 1.1 Samenhang met andere documenten
(Inter)nationale verdragen,
protocollen en plannen

Wet- en regelgeving

Afsprakenkader interregionale
samenwerking tussen veiligheidsregio’s
bij incidenten op het water

Regionaal crisisplan
veiligheidsregio’s

Afsprakenkader grensoverschrijdende
samenwerking tussen Vlaamse provincies
en VRZ bij incidenten op het water

Incidentbestrijdingsplan Deltawateren

Convenanten en
bilaterale afspraken
tussen
veiligheidsregio’s en
waterpartijen

Calamiteitenplannen
en calamiteitenbestrijdingsplannen
waterbeheerders
(bijvoorbeeld RWS
en Waterschappen)

Plannen omliggende
wateren (Noordzee,
Delta Zuid Holland,
Brabantse kanalen
en Vlaamse
provincies)

1.3.1 Regionaal crisisplan
RCP en GRIP

Iedere veiligheidsregio heeft een Regionaal crisisplan (RCP). Het RCP beschrijft de generieke
aanpak van alle mogelijke crisissituaties in de regio, met een beschrijving van afgesproken
bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden en afspraken over de randvoorwaardelijke
processen. Het crisisplan bevat tevens de uitwerking van de regionale hoofdstructuur en een
uitwerking van de processen Bevolkingszorg, Brandweerzorg, Geneeskundige zorg,
Politiezorg en Waterbeheer en scheepvaartzorg en benoemt de overige ketenpartners. Het
IBP DW is een verbijzondering van het RCP. Indien in het IBP DW geen nadere uitwerking is
verzorgd, kan op het RCP worden teruggevallen. Tot het RCP behoort ook de GRIP-regeling.
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1.3.2 Interregionaal afsprakenkader
IAV

Veiligheidsregio Zeeland, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Veiligheidsregio Midden- en
West-Brabant, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en Veiligheidsregio Hollands Midden
hebben een “Interregionaal Afsprakenkader Veiligheidsregio’s (IAV) ten behoeve van
2
incidentbestrijding op de rijkswateren” opgesteld . Het IAV bevat specifieke afspraken ten
aanzien van interregionale afstemming en coördinatie bij incidenten op het water in de
grensgebieden tussen meerdere veiligheidsregio’s. Concreet betreft het de volgende
grensgebieden:
1.
2.
3.

Grevelingenmeer: Veiligheidsregio Zeeland en Veiligheidsregio RotterdamRijnmond;
Volkerak-Zoommeer: Veiligheidsregio Zeeland, Veiligheidsregio RotterdamRijnmond en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
Schelde-Rijnverbinding: Veiligheidsregio Zeeland en Veiligheidsregio Midden- en
West-Brabant.

Het IAV is aanvullend op generieke afspraken met betrekking tot interregionale coördinatie
3
bij incidenten .

1.3.3 Grensoverschrijdend afsprakenkader
GROS

De grensoverschrijdende samenwerking tussen Veiligheidsregio Zeeland en de provincie
West-Vlaanderen, provincie Oost-Vlaanderen en provincie Antwerpen is vastgelegd in de
protocollen Grensoverschrijdende Samenwerking (GROS) Veiligheid (d.d. 1 januari 2011). Op
dit moment worden specifieke afspraken uitgewerkt inzake grensoverschrijdende
samenwerking en informatie-uitwisseling bij incidenten op het water tussen Veiligheidsregio
Zeeland en de Vlaamse provincies. Deze afspraken worden uitgewerkt in een
grensoverschrijdend afsprakenkader. Naar verwachting zal dit afsprakenkader in de tweede
helft van 2013 worden vastgesteld.

1.3.4 Planvorming Noordzee en Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Delta ZuidHolland en
Noordzee

De Deltawateren staan in (directe) verbinding met de wateren in Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid (de Delta Zuid-Holland) en de Noordzee, waarvoor aparte multidisciplinaire
plannen zijn gemaakt. De planvorming voor deze wateren zijn op elkaar afgestemd. De
belangrijkste plannen daarvan zijn het Incidentbestrijdingsplan van Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid versie 1.0 (d.d. 20 augustus 2012) en het Incidentbestrijdingsplan Noordzee
revisie 1.1 (d.d. augustus 2011).

1.3.5 Planvorming Rijkswaterstaat en Waterschappen
Calamiteitenplannen

Op de Deltawateren 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 Hoofdingenieurdirecteur van Rijkswaterstaat of de Dijkgraaf verzoeken het IBP DW op te starten.

2

Het IAV is in Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant op 31 januari 2013 bestuurlijk vastgesteld. In Veiligheidsregio Zeeland wordt het
IAV gelijktijdig met het IBP DW bestuurlijk vastgesteld. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond laat het IAV niet (bestuurlijk) vaststellen,
wel worden de uitgangspunten uit het IAV onderscheven en verwerkt in de planvorming.
3
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft samen met de veiligheidsregio’s in de provincie Zuid-Holland een convenant afgesloten voor
interregionale samenwerking (d.d. 12 september 2011)
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1.4 Vaststelling, beheer, evaluatie en actualisatie
Vaststelling

Het IBP DW is voor een periode van vier jaar vastgesteld door het Algemeen Bestuur van
Veiligheidsregio Zeeland, door de Veiligheidsdirectie van Veiligheidsregio RotterdamRijnmond en door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Beheer

Het beheer van het IBP DW is in handen van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). VRZ ziet namens
de betrokken veiligheidsregio’s toe op de actualisatie van het plan. Het IBP DW wordt
actueel gehouden door een periodieke (minimaal een jaarlijkse) controle van het plan en alle
gegevens daarin. Waar nodig worden vervolgens wijzigingen voorbereid en doorgevoerd.
Wijzigingen van operationele of inhoudelijke aard worden door de directies van de
betrokken veiligheidsregio’s vastgesteld. Wijzigingen die gevolgen hebben voor de verdeling
van verantwoordelijkheden worden ter besluitvorming aan de besturen van de betrokken
veiligheidsregio’s voorgelegd.

Evaluatie

Door de daadwerkelijke incidentbestrijding tijdens significante (multidisciplinaire) incidenten
te evalueren, kunnen eventuele leerpunten tot verbetering van het IBP DW leiden. De
evaluatie wordt geïnitieerd door de betrokken veiligheidsregio(‘s). Andere bij het incident
betrokken partijen kunnen bij de betrokken veiligheidsregio(‘s) het verzoek doen om een
multidisciplinaire evaluatie op te starten.
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Figuur 1.2 Opzet onderhoud Incidentbestrijdingsplan Deltawateren

Aanpassing IBP DW
Wet- en regelgeving,
landelijke
ontwikkelingen, etc.

Leerpunten n.a.v.
incidentevaluaties en
oefeningen

Voorstellen beheer

Aanpassingen
operationele of
inhoudelijke aard

Gevolgen voor
verdeling van
verantwoordelijkheden

Vaststelling door
directies VR’s en
bijwerken mutatieblad

Opnieuw laten
vaststellen door
bestuur VR’s

Implementatie VR’s

Jaarplannen

Opleiden,
trainen en
oefenen

Afhandeling
incidenten

Evaluaties/ rapportages van de
incidentbestrijdingsorganisatie op het water

Actualisatie

Het IBP DW zal minimaal één keer per vier jaar worden geactualiseerd of eerder indien hier
aanleiding voor is. Het opzetten en onderhouden van een adequate
incidentbestrijdingsorganisatie voor de Deltawateren wordt aan de hand van Figuur 1.2
weergegeven.
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1.5 Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen
MOTOplannen

Onder de implementatie van het IBP DW valt ook het multidisciplinair opleiden, trainen en
oefenen (MOTO) van de functionarissen uit de hoofdstructuur en crisispartners. Alle
functionarissen die een rol in de incidentbestrijdingsorganisatie (kunnen) vervullen, dienen
op die rol voorbereid te zijn. Per veiligheidsregio binnen het Deltawateren gebied wordt het
MOTO-traject samen met de waterpartijen uitgewerkt en verwerkt in de reguliere MOTOplannen. Hierin wordt onder andere beschreven hoe de functionarissen voorbereid worden
op incidentbestrijding op het water.

Afstemming
MOTO

Op initiatief van VRZ vindt afstemming plaats tussen de drie betrokken veiligheidsregio’s en
waterpartijen over de uitgewerkte MOTO-trajecten. Dit houdt in dat opleidingen, trainingen
en oefeningen op elkaar worden afgestemd en dat grootschalige (interregionale) oefeningen
in het kader van het IBP DW gezamenlijk voorbereid en uitgevoerd worden.

Evaluatie
oefeningen

Aansluitend aan een gehouden oefening zal (afhankelijk van de omvang) evaluatie met alle
betrokken partijen plaatsvinden. De evaluatie kan geïnitieerd worden door zowel de
betrokken veiligheidsregio(‘s) als door een van de andere bij de oefening betrokken partijen.
Aan de hand van de gezamenlijke evaluatie zal een evaluatierapport worden opgesteld met
zo nodig aanpassingsvoorstellen (mutaties) voor het IBP DW.
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Deel A Coördinatieplan
2. Werkingsgebied en partijen
2.1 Werkingsgebied
Het water

Het werkingsgebied van het Incidentbestrijdingsplan Deltawateren (IBP DW) bestaat uit de
volgende gemeentelijk ingedeelde watersystemen: Grevelingenmeer, Volkerak-Zoommeer,
Schelde-Rijnverbinding, Oosterschelde, Veerse Meer, Kanaal door Zuid-Beveland, Kanaal
door Walcheren, Westerschelde en Kanaal van Gent naar Terneuzen.
De havens van Zeeland Seaports vallen ook onder het werkingsgebied van het
incidentbestrijdingsplan. Wanneer een (dreigend) incident alleen het land betreft, volstaan
“reguliere” plannen en afspraken. Voor bronnen op het water zijn de afspraken van het IBP
DW bepalend, ook indien een gebeurtenis zowel landaspecten als wateraspecten kent.
Figuur 2.1 Geeft het werkingsgebied van het IBP DW weer.

Figuur 2.1 Werkingsgebied Incidentbestrijdingsplan Deltawateren
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Details

Aan de landzijde ligt de grens op de kruinlijn van de dijken en bij havens is de kade de grens.
Voor afbakening van het Deltawateren gebied worden de buitengrenzen gevormd door:






Kaarten

Nederlandse territoriale zee (Noordzee): de gemeentegrens (1-km lijn). Met als
uitzondering (indien Wet BON van toepassing is) de Westerschelde waarbij de lijn
Vlissingen-Breskens gehanteerd wordt;
Westerschelde oostzijde: de Rijksgrens met België;
Kanaal van Gent naar Terneuzen: de Rijksgrens met België;
Schelde-Rijnverbinding de Rijksgrens met België;
Volkerak-Zoommeer: tot beneden de Volkeraksluizen.

Bijlage 1 bevat de volgende overzichtskaarten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kaart Grevelingenmeer;
Kaart Volkerak-Zoommeer;
Kaart Schelde-Rijnverbinding Noord;
Kaart Schelde-Rijnverbinding Zuid;
Kaart Oosterschelde Mastgat;
Kaart Oosterschelde Oost;
Kaart Oosterschelde West;
Kaart Veerse meer;
Kaart Kanaal door Walcheren;
Kaart Kanaal door Zuid-Beveland;
Kaart Westerschelde Oost;
Kaart Westerschelde Midden;
Kaart Westerschelde West;
Kaart met grenzen van de veiligheidsregio’s;

2.2 Werkingsgebied Incidentbestrijdingsplan Noordzee
Noordzee

De grens met het Incidentbestrijdingsplan Noordzee (IBP NZ) wordt gevormd door de
gemeentegrens/ “1 km lijn”. Tot één kilometer vanaf de laagwaterlijn is de Noordzee
gemeentelijk ingedeeld gebied en valt hiermee binnen het werkingsgebied van het IBP DW.
Buiten de “1 km lijn” is Rijkswaterstaat Zee en Delta verantwoordelijk voor de
incidentbestrijding op de Noordzee.
Uitzondering hierop is de grens op de Westerschelde. Hier geldt de lijn Vlissingen-Breskens
zoals deze in de Wet Bestrijding Ongevallen Noordzee (BON) opgenomen is als grens van het
werkingsgebied IBP NZ.

Wet BON

Voor het gemeentelijk ingedeelde gebied van de Noordzee (één kilometer vanaf de
laagwaterlijn) en de monding van de Westerschelde geldt een bijzondere situatie. De Wet
Veiligheidsregio’s en de Wet BON overlappen elkaar hier. De Wet BON voorziet in de
mogelijkheid tot optreden van Rijkswaterstaat Zee en Delta op het gemeentelijk ingedeelde
gebied van de Noordzee. De Wet BON kan van toepassing verklaard worden ingeval van een
(potentieel) incident met mogelijk ernstige schadelijke gevolgen als verontreiniging van de
zee door olie en chemicaliën. Zoals uiteengezet in de Memorie van toelichting bij de Wet
BON, is uit doelmatigheidsoverwegingen gekozen om bij bovenstaande (potentiële)
incidenten de incidentenbestrijding op zee primair te laten plaatsvinden onder de werking
van de Wet BON. In dat geval prevaleert de Wet BON boven de Wet Veiligheidsregio’s.
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Regie RWS
Zee en Delta

Bij het toepassen van de Wet BON binnen gemeentelijk ingedeeld zeegebied ligt de
beleidsmatige en operationele regie op de incidentbestrijding bij Rijkswaterstaat Zee en
Delta en dus niet bij de veiligheidsregio. Wel wordt altijd afstemming gezocht met de
burgemeester van de gemeente waarbinnen de afwikkeling van het incident plaatsvindt (tot
en met GRIP 3) dan wel de voorzitter van de veiligheidsregio (vanaf GRIP 4).
Figuur 2.2 geeft de indeling van de Noordzee weer. In deze figuur worden tevens de
werkingsgebieden en de overlap van het IBP NZ en het IBP DW weergegeven.

Figuur 2.2 Indeling Noordzee
Noordzee (Nederlandse territoriale zee)

Land

Gemeentelijk ingedeeld gebied
Noordzee
Gemeentegrens/ “1 km lijn”

Gemeentelijk ingedeeld gebied
land

Laagwaterlijn

Werkingsgebied Incidentbestrijdingsplan Deltawateren
Werkingsgebied Incidentbestrijdingsplan Noordzee
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Werkingsgebied IBP NZ

Figuur 2.3 geeft het toepassingsgebied van het IBP NZ visueel weer. Het toepassingsgebied
binnen gemeentelijk ingedeeld gebied (Wet BON gebied, één kilometer vanaf de
laagwaterlijn en de monding van de Westerschelde) wordt tevens in deze figuur
weergegeven.

Figuur 2.3 Werkingsgebied Incidentbestrijdingsplan Noordzee

4

2.3 Search And Rescue gebieden
College B&W

4

Het redden van mens en dier (Search And Rescue) op gemeentelijk ingedeeld water maakt
primair onderdeel uit van het proces brandweerzorg. De bestuurlijke verantwoordelijkheid
ligt hiermee bij het college van burgemeester en wethouders. Het college van burgemeester
en wethouders heeft bepaald, via de veiligheidsregio, bij wie de operationele
verantwoordelijkheid voor het redden van mens en dier op het water (Search And Rescue)
wordt belegd. Op de volgende pagina wordt aangegeven bij wie de operationele
verantwoordelijkheid voor Search And Rescue binnen het Deltawateren gebied belegd is.

Bron: Incidentbestrijdingsplan Noordzee revisie 1.1 (d.d. augustus 2011)

20
Definitief – Incidentbestrijdingsplan Deltawateren versie 1.0 – 18 april 2013
Veiligheidsregio Zeeland, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Kustwacht,
KNRM en
brandweer

Voor het gemeentelijk ingedeelde gebied van de Noordzee (één kilometer vanaf de
laagwaterlijn) en de ruime binnenwateren (Westerschelde, Veerse meer, Oosterschelde,
Grevelingenmeer en Volkerak-Zoommeer) is de operationele verantwoordelijkheid voor het
redden van mens en dier op het water (Search And Rescue) belegd bij de Kustwacht. De
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) wordt door de Kustwacht ingezet
voor het redden van mens en dier (Search And Rescue) op het water.
Voor de overige wateren is de brandweer operationeel verantwoordelijk. De lijn tussen de
havenhoofden van het havengebied geldt als de grens tussen het
verantwoordelijkheidsgebied van de Kustwacht aan de “waterzijde” en de brandweer aan de
“landzijde”. Bovenstaande afspraken zijn formeel vastgelegd in het ‘Convenant voor
samenwerking tussen Veiligheidsregio Zeeland, Kustwacht en Koninklijke Nederlandse
Redding Maatschappij ten behoeve van Search and Rescue en maritieme hulpverlening (d.d.
14 september 2009).

SAR wateren

Figuur 2.4 geeft de Search And Rescue (SAR) aangewezen wateren weer waar de Kustwacht
operationeel voor verantwoordelijk is. Concreet betreft het de volgende wateren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Westerschelde;
Veerse meer;
Oosterschelde;
Grevelingenmeer;
Volkerak-Zoommeer;
Kust (gebied tussen laagwater lijn en waterbeheergrens).

Figuur 2.4 SAR aangewezen wateren binnen het werkingsgebied van het IBP DW

6
4

6

3

5

6
2

6

1
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2.4 Bevoegdheden
Verdeling
bevoegdheden

De verdeling van bevoegdheden bij de afhandeling van incidenten op de Deltawateren is
verankerd in diverse wet- en regelgeving, waaronder de Wet Veiligheidsregio’s, de Wet
Bestrijding Ongevallen Noordzee, de Waterwet, de Waterregeling, de
Scheepvaartverkeerswet, etc. De constatering is, dat er bevoegdheden zijn die elkaar
overlappen. Daarnaast kunnen zich incidenten voordoen waar (de gevolgen van) incidenten
overgaan van gemeentelijk ingedeeld water naar de Noordzee of andersom. In het IBP DW
wordt gewerkt conform onderstaande tabellen waarin per incidentscenario de
verantwoordelijkheden beschreven staan. In de tabellen wordt enerzijds aangegeven welke
bestuurder eindverantwoordelijk is en anderzijds welke partij verantwoordelijk is voor het
proces.

Tabel 2.1 Verdeling bevoegdheden bij ‘scenario 1. Mens en dier in nood’
Scenario 1. Mens (en dier) in nood (primair proces: Search and Rescue)
Gebied
EindVerantwoordelijk
Convenant,
verantwoordelijk proces
procedure, regeling,
etc.
Ruime
Burgemeester of Kustwacht
1. Convenant
binnenwateren
voorzitter
Kustwacht, KNRM en
veiligheidsregio
VRZ
2. Regeling inzake de
SAR-dienst 1994.
3. Wet
veiligheidsregio’s
4. Besluit instelling
Kustwacht
Havengebied
Burgemeester of Brandweer
Wet
Zeeland Seaports
voorzitter
veiligheidsregio’s
en kanalen
veiligheidsregio
Wet BON
toepassingsgebied

Minister van
IenM

Kustwacht

Wet BON

Toelichting

-

Kustwacht kan gevraagd
worden assistentie te
verlenen middels SAReenheden.
Indien Wet BON
toegepast wordt door
voorzitter van het
Regionaal Beheersteam
Noordzeerampen.

Tabel 2.2 Verdeling bevoegdheden bij ‘scenario 2 Verontreiniging (oppervlakte)water en oevers’ en ‘scenario 6.
Ecologisch incident’
Scenario 2. Verontreiniging (oppervlakte)water en oevers (primair proces: waterkwaliteit)
Scenario 6. Ecologisch incident (primair proces: waterkwaliteit)
Gebied
EindVerantwoordelijk
Convenant,
Toelichting
verantwoordelijk proces
procedure, regeling,
etc.
Westerschelde,
HID RWS Zee en Rijkswaterstaat
Waterwet
Oosterschelde,
Delta
Zee en Delta
Kanaal door ZuidBeveland en
Grevelingenmeer
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Scenario 2. Verontreiniging (oppervlakte)water en oevers (primair proces: waterkwaliteit)
Scenario 6. Ecologisch incident (primair proces: waterkwaliteit)
Gebied
EindVerantwoordelijk
Convenant,
Toelichting
verantwoordelijk proces
procedure, regeling,
etc.
ScheldeHID RWS Zee en RWS Zee en Delta
Waterwet
Rijnverbinding en
Delta
VolkerakZoommeer
Dijkgraaf
Waterschap
Waterschapswet
Waterschap is indirect
Waterschap:
Scheldestromen,
verantwoordelijk voor
Scheldestromen, Brabantse Delta of
de waterkwaliteit i.v.m.
Brabantse Delta
Hollandse Delta
waterinname en
of Hollandse
verantwoordelijkheid
Delta
voor de oevers/
waterkeringen.
Kanaal van Gent
HID RWS Zee en RWS Zee en Delta
Waterwet
naar Terneuzen
Delta
Veerse Meer
HID RWS Zee en RWS Zee en Delta
Waterwet
Delta

Kanaal door
Walcheren

Havengebied
Zeeland Seaports

Kust (gebied
tussen laagwater
lijn en
waterbeheergrens)

Dijkgraaf
Waterschap
Schelde stromen

Waterschap
Scheldestromen

Waterschapswet

Dijkgraaf
Waterschap
Scheldestromen

Waterschap
Scheldestromen

Waterschapswet

CvdK

Provincie Zeeland

Waterwet

HID RWS Zee en
Delta

RWS Zee en Delta

Waterwet

Havenmeester
Zeeland
Seaports

Zeeland Seaports

Havenbeheersverordening

Burgemeester of
voorzitter
veiligheidsregio
< 5m3

Gemeente

Minister IenM
> 5m3

RWS Zee en Delta

1. SBK-regeling
2. SBV-regeling
3. Waterwet
4. Wet op de
strandvonderij
5. Wet
veiligheidsregio’s

Waterschap
Scheldestromen beheert
de aanleginrichtingen
aan en rond de eilanden
in het Veerse Meer en
een groot deel van de
oevers/waterkeringen.
Waterschap
Scheldestromen is
beheerder van de
waterkwaliteit en
waterkeringen.
Provincie Zeeland is
nautisch beheerder.
Rijkswaterstaat is
verantwoordelijk voor
de waterkwaliteit in het
havengebied.
Zeeland Seaports is
verantwoordelijk voor
het nautisch
verkeersmanagement
binnen het havengebied.
-
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Scenario 2. Verontreiniging (oppervlakte)water en oevers (primair proces: waterkwaliteit)
Scenario 6. Ecologisch incident (primair proces: waterkwaliteit)
Gebied
EindVerantwoordelijk
Convenant,
Toelichting
verantwoordelijk proces
procedure, regeling,
etc.
Wet BON
Minister van
RWS Zee en Delta
Wet BON
1. Indien Wet BON
toepassingsgebied IenM tezamen
toegepast wordt door
met Minister(s)
voorzitter van het
die het mede
Regionaal Beheersteam
aangaat
Noordzeerampen.
2. De andere Minister(s)
zijn nooit zelfstandig
eindverantwoordelijk,
altijd samen met de
Minister van IenM.
Tabel 2.3 Verdeling bevoegdheden bij ‘scenario 3. Ongeval met gevaarlijke stoffen’ en ‘scenario 4. Brand en/of
explosie’
Scenario 3. Ongeval met gevaarlijke stoffen (primair proces: bron- en emissiebestrijding)
Scenario 4. Brand en/of explosie (primair proces: bron- en emissiebestrijding)
Gebied
EindVerantwoordelijk
Convenant,
Toelichting
verantwoordelijk proces
procedure, regeling,
etc.
Gemeentelijk
Primair eigenaar Primair eigenaar
Indien Wet BON niet
ingedeeld water
schip.
schip.
toegepast wordt door de
voorzitter van het
Regionaal Beheersteam
Noordzeerampen.

Havengebied
Zeeland Seaports

Burgemeester of
voorzitter
veiligheidsregio
Primair eigenaar
schip.

Brandweer

Wet
veiligheidsregio’s

Primair eigenaar
schip.

-

-

Burgemeester of
voorzitter
veiligheidsregio

Brandweer

Wet
veiligheidsregio’s

-

Havenmeester
Zeeland
Seaports

Zeeland Seaports

Havenbeheersverordening

Zeeland Seaports is
verantwoordelijk voor
het nautisch
verkeersmanagement.
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Scenario 3. Ongeval met gevaarlijke stoffen (primair proces: bron- en emissiebestrijding)
Scenario 4. Brand en/of explosie (primair proces: bron- en emissiebestrijding)
Gebied
EindVerantwoordelijk
Convenant,
Toelichting
verantwoordelijk proces
procedure, regeling,
etc.
Wet BON
Primair eigenaar Primair eigenaar
toepassingsgebied schip
schip.
Daarnaast
Minister van
IenM tezamen
met Minister(s)
die het mede
aangaat

RWS Zee en Delta

Wet BON

1. Indien Wet BON
toegepast wordt door
voorzitter van het
Regionaal Beheersteam
Noordzeerampen.
2.De andere Minister(s)
zijn nooit zelfstandig
eindverantwoordelijk,
altijd samen met de
Minister van IenM.

Tabel 2.4 Verdeling bevoegdheden bij ‘scenario 5. Ordeverstoring’
Scenario 5. Ordeverstoring ( primair proces: orderhandhaving)
Gebied
EindVerantwoordelijk
Convenant,
verantwoordelijk proces
procedure, regeling,
etc.
Gemeentelijk
Burgemeester of Nationale Politie
1. Artikel 3 Politiewet
ingedeeld water
voorzitter
2012
veiligheidsregio
2. Wet
veiligheidsregio’s
Wet BON
Minister van
Minister van VenJ
Wet BON
toepassingsgebied IenM en
Minister van
VenJ, tezamen
met Minister(s)
die het mede
aangaat

Toelichting

-

1. Indien Wet BON
toegepast wordt door
voorzitter van het
Regionaal Beheersteam
Noordzeerampen.
2. De andere Minister(s)
zijn nooit zelfstandig
eindverantwoordelijk,
altijd samen met de
Minister van IenM
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Tabel 2.5 Verdeling bevoegdheden bij ‘scenario 7. Aanvaring, stranding en/of logeslagen schip, object of lading’
Scenario 7. Aanvaring en/of losgeslagen schip, object of lading (primair proces: nautisch verkeersmanagement)
Gebied
EindVerantwoordelijk
Convenant,
Toelichting
verantwoordelijk proces
procedure, regeling,
etc.
Westerschelde
Permanente
Gemeen1. Traktaat tussen
1. Het geven van een
Commissie van
schappelijke
Nederland en België
aanwijzing is een
toezicht op de
Nautische
van 19 april 1839 tot
“zelfstandige”bevoegdScheldevaart
Autoriteit (GNA)/
oprichting van de
heid van zowel PC/GNA
(PC)/ HID RWS
RWS Zee en Delta
Permanente
als van de Nationale
Zee en Delta
Commissie van
Politie. Dit kan in het
toezicht op de
belang zijn van een
Scheldevaart (PC).
incident of bijv. bij een
2. Scheepvaartstremming.
reglement
2. Voor het dirigeren van
Westerschelde.
een schip naar een Place
3. Scheepvaartof Refuge (POR) geldt dat
reglement KGT.
er sprake moet zijn een
4. Verdrag inzake het buitengewone
Gemeenschappelijk
omstandigheid (artikel 6
Nautisch Beheer
Havennoodwet). De HID
2005.
RWS Zee en Delta
(Rijksheer) is door de
Minister van IenM
gemandateerd om in dit
geval deze
noodmaatregel op te
leggen.
Dijkgraaf
Waterschap
Scheldestromen

Waterschap
Scheldestromen

Waterschapswet

Waterschap
Scheldestromen is
beheerder van de
waterkeringen.
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Scenario 7. Aanvaring en/of losgeslagen schip, object of lading (primair proces: nautisch verkeersmanagement)
Gebied
EindVerantwoordelijk
Convenant,
Toelichting
verantwoordelijk proces
procedure, regeling,
etc.
Kanaal van Gent
Permanente
Gemeen1. Traktaat tussen
1. Het geven van een
naar Terneuzen
Commissie van
schappelijke
Nederland en België
aanwijzing is een
(KGT)
toezicht op de
Nautische
van 19 april 1839 tot
“zelfstandige”bevoegdScheldevaart
Autoriteit (GNA)/
oprichting van de
heid van zowel PC/GNA
(PC)/ HID RWS
RWS Zee en Delta
Permanente
als van de Nationale
Zee en Delta
Commissie van
Politie. Dit kan ik het
toezicht op de
belang zijn van een
Scheldevaart (PC).
incident of bijv. bij een
2.Scheepvaartstremming.
reglement KGT.
2. Voor het dirigeren van
3. Verdrag inzake het een schip naar een Place
Gemeenschappelijk
of Refuge (POR) geldt dat
Nautisch Beheer
er sprake moet zijn een
2005.
buitengewone
omstandigheid (artikel 6
Havennoodwet). De HID
RWS Dienst Zee en Delta
(Rijksheer) is door de
Minister van IenM
gemandateerd om indien
geval deze
noodmaatregel op te
leggen.
Oosterschelde,
HID RWS Zee en RWS Zee en Delta
Scheepvaartverkeers- Veerse Meer,
Delta
wet
Kanaal door ZuidBeveland,
Dijkgraaf
Waterschap
Waterschapswet
Waterschap is beheerder
Grevelingenmeer, Waterschap:
Scheldestromen,
van de waterkeringen.
ScheldeScheldestromen, Brabantse Delta of
Rijnverbinding
Brabantse Delta
Hollandse Delta
of Hollandse
Delta
VolkerakHID RWS Zee en Rijkswaterstaat
Scheepvaartverkeers- Zoommer
Delta
Dienst Zee en
wet
Delta

Kanaal door
Walcheren

Havengebied
Zeeland Seaports

HID RWS WestNederland Zuid

RWS WestNederland Zuid

Waterwet

RWS West-Nederland
Zuid is beheerder van de
Volkeraksluis (inclusief
de steiger).
-

CvdK

Provincie Zeeland

Scheepvaartverkeerswet

Dijkgraaf
Waterschap
Scheldestromen

Waterschap
Scheldestromen

Waterschapswet

Waterschap
Scheldestromen is
beheerder van de
waterkeringen.

Havenmeester
Zeeland
Seaports

Zeeland Seaports

Havenbeheersverordening

-
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Scenario 7. Aanvaring en/of losgeslagen schip, object of lading (primair proces: nautisch verkeersmanagement)
Gebied
EindVerantwoordelijk
Convenant,
Toelichting
verantwoordelijk proces
procedure, regeling,
etc.
Kust (gebied
Burgemeester of Gemeente
Wet op de
tussen laagwater
voorzitter
strandvonderij
lijn en
veiligheidsregio
waterbeheergrens)
Wet BON
Minister van
Kustwacht
Wet BON
1. Indien Wet BON
toepassingsgebied IenM tezamen
toegepast wordt door
met Minister(s)
voorzitter van het
die het mede
Regionaal Beheersteam
aangaat
Noordzeerampen.
2. De andere Minister(s)
zijn nooit zelfstandig
eindverantwoordelijk,
altijd samen met de
Minister van IenM.
3. Voor het dirigeren van
een schip naar een Place
of Refuge (POR) geldt de
Wet BON wanneer deze
van toepassing is ( artikel
6 Havennoodwet)

2.5 Bestuurlijke netwerkkaarten crisisbeheersing
Netwerkkaarten

Er zijn drie verschillende Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing (vierde druk april 2012)
die mogelijk van toepassing kunnen zijn op een incident op het water.




Voor een incident met een binnenvaart schip (hieronder vallen ook pleziervaart en
veerponten) is de Bestuurlijke Netwerkkaart “Binnenvaart”, van toepassing.
Voor een incident met een schip geclassificeerd als ‘zeevaart’ is de Bestuurlijke
netwerkkaart “Noordzee en zeescheepvaart”, van toepassing.
Voor een incident met waterverontreiniging of verontreiniging van de bodem tot
gevolg, is de Bestuurlijke Netwerkkaart “Oppervlaktewater en waterkering”, van
toepassing.

De actuele versies van de Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing zijn beschikbaar via
onderstaande hyperlink:
http://www.infopuntveiligheid.nl/Publicatie/DossierItem/39/856/bestuurlijkenetwerkkaarten-crisisbeheersing.html
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3. Betrokken partijen en processen regionaal crisisplan
3.1 Betrokkenheid andere partijen
Partijen

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















Kustwacht;
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM);
Rijkswaterstaat Zee en Delta;
5
Nationale Politie Landelijke Eenheid Dienst Infrastructuur
Waterschap Scheldestromen;
Waterschap Hollandse Delta;
Waterschap Brabantse Delta;
Provincie Zeeland;
Zeeland Seaports (ZSP);
Reddingsbrigades;
Grevelingenschap;
Staatsbosbeheer;
Gezagvoerders schepen;
Private partijen (onder andere bergers).

3.2 Aanvulling van processen regionaal crisisplan
Processen
regionaal
crisisplan

Om duidelijkheid te verschaffen in de verschillende processen waar bovenstaande partijen
verantwoordelijk voor zijn, wordt de hulpverlening binnen het regionaal crisisplan van de
veiligheidsregio onderverdeeld in rampbestrijdingsprocessen. 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 de cluster Waterbeheer
en Scheepvaartzorg. De volgende ‘waterprocessen’ zijn hierbinnen benoemd:






Waterkeren en waterkwantiteitsbeheer;
Waterkwaliteitsbeheer;
Nautisch verkeersmanagement;
Search And Rescue (SAR);
Informatiemanagement.

In het regionaal crisisplan van de veiligheidsregio zijn deze processen nader uitgewerkt.

3.3 Relatieschema per watersysteem
Relatieschema’s

Aan de hand van relatieschema’s per watersysteem wordt aangegeven welke partijen binnen
de cluster Waterbeheer en Scheepvaartzorg betrokken zijn. Per proces binnen de cluster
Waterbeheer en Scheepvaartzorg is aangegeven welke partij verantwoordelijk is en welke
partij eventueel ondersteunend. Ook laten de schema’s zien of er sprake is van gedeelde
verantwoordelijkheid bij een proces. Doel van de schema’s is helderheid verschaffen over wie
tijdens een incident op het water operationeel verantwoordelijk is voor de uitvoering van welk
proces.
De relatieschema’s per watersysteem zijn in Bijlage 2 toegevoegd aan het IBP DW.

5

Tot 31-12-2012 was dit het Korps Landelijke Politiediensten Waterpolitie
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4. Specifieke afspraken proces melding en alarmering
Inleiding

Het proces “melding en alarmering” volgt de generieke afspraken uit het regionaal crisisplan
en de GRIP-regeling. In deze paragraaf wordt enkel ingegaan op de specifieke afspraken die
van toepassing zijn voor de incidentbestrijding op de Deltawateren.

4.1 Rol meldkamers/ verkeersposten
Diverse
meldkamers

Op het water zijn verschillende partijen met hun meldkamers betrokken (Kustwacht,
Rijkswaterstaat, Zeeland Seaports, politie en veiligheidsregio) met als gevolg dat een melding
via verschillende meldkamers binnen kan komen. Voor een snelle hulpverlening is het
belangrijk dat een melding snel wordt omgezet in een effectieve alarmering. Om dit te
bereiken wordt hieronder de vaste structuur uitgewerkt voor de verwerking van een melding
en de alarmering van eenheden.

MK’s en
VP’s

Cruciaal binnen het proces “melding en alarmering” zijn de meldkamers (MK’s), het
Kustwachtcentrum (KWC) en de verkeersposten (VP’s) van Rijkswaterstaat. Het proces is
dusdanig ingericht dat meldingen van incidenten bij een MK, het KWC of een VP binnenkomen
en zij de benodigde hulpverleningsdiensten alarmeren. De MK’s, het KWC en de VP’s fungeren
als het ware als een “spin in het web”.

Overzicht

Onderstaande tabel geeft aan welke meldkamers en verkeersposten betrokken kunnen zijn in
het gebied Deltawateren. Per meldkamer en verkeerspost is het toepassingsgebied nader
toegelicht.

Tabel 4.1 Overzicht meldkamers
Naam
Kustwacht
Kustwachtcentrum (KWC)
Verkeersposten
Schelde Coördinatiecentrum
(RWS Zee en Delta)
Verkeerspost Wemeldinge
(RWS Zee en Delta)

Werkingsgebied

Locatie

Noordzee en ruime binnenwateren

Den Helder

Westerschelde (inclusief de monding)
en Kanaal van Gent naar Terneuzen
Oosterschelde, Kanaal door ZuidBeveland, Veerse meer,
Grevelingenmeer, Volkerak-Zoommeer
en Schelde-Rijnverbinding
Volkeraksluis (inclusief steigers)

Vlissingen

Verkeerscentrale Dordrecht
(RWS West-Nederland Zuid)
Zeeland Seaports
Haven Coördinatiecentrum
Havens van Vlissingen en Terneuzen
Nationale Politie Landelijke Eenheid Dienst Infrastructuur
Operationeel centrum Nationale Politie
Nederland
Landelijke Eenheid Dienst Infrastructuur
Gemeenschappelijke Meldkamers
Gemeenschappelijke Meldkamer
Veiligheidsregio Zeeland
Zeeland
Gemeenschappelijke Meldkamer
Veiligheidsregio Midden- en WestMidden- en West-Brabant
Brabant
Gemeenschappelijke Meldkamer
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Rotterdam-Rijnmond

Wemeldinge

Dordrecht

Terneuzen
Driebergen

Middelburg
Tilburg
Rotterdam
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Overzicht
MK’s

De betrokken MK’s bij incidenten op de Deltawateren worden in onderstaande overzichten
gevisualiseerd. De overzichten geven weer hoe het proces melding en alarmering verloopt.
Figuur 4.1 geeft weer dat meldkamers (VP, KWC en GMK) elkaar informeren en dat daarnaast
ook het Operationeel Centrum Nationale Politie Landelijke Eenheid Dienst Infrastructuur en de
landelijke 112 centrale betrokken zijn. Uit figuur 4.2 volgt ten slotte welke
middelen/eenheden door welke MK’s gealarmeerd worden.

Figuur 4.1 Melding van een incident op de Deltawateren

Kustwacht
centrum (KWC)

Haven
Coördinatiecentrum

Melding van
een incident
op de
Deltawateren

Verkeerspost
(RWS)
Operationeel
centrum Nationale
Politie

Gemeenschappelijke
Meldkamers
(waaronder 1 C-MK)

Landelijke 112
centrale

: melding van een incident via telefoon of VHF
: (door)melding na ontvangst via telefoon/ C2000/ VHF
: indien incident in het havengebied van ZSP plaatsvindt

31
Definitief – Incidentbestrijdingsplan Deltawateren versie 1.0 – 18 april 2013
Veiligheidsregio Zeeland, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Figuur 4.2 Alarmering eenheden en middelen op de Deltawateren

Overige SAR eenheden

Helikopter SAR

Materieel

Waterschap
Kustwacht
centrum (KWC)

GHOR

Haven
Coördinatiecentrum

Gemeente

KNRM
Eenheden en
materieel
RWS

Politie

Brandweer

Reddingsbrigade

Verkeerspost
(RWS)

Operationeel
centrum Nationale
Politie

LE Dienst Infra

Gemeenschappelijke
Meldkamers
(waaronder 1 C-MK)

Helikopter

: alarmering

4.2 Protocollen en afspraken
Richtlijnen

Om ervoor te zorgen dat uniformiteit ontstaat en dat alle betrokken meldkamers en
verkeersposten op de hoogte zijn van de afspraken, zijn er richtlijnen opgesteld ten behoeve
van het hanteren van een eenduidig uitvraagprotocol. Meldkamers en verkeersposten in het
Deltawateren gebied hebben afgesproken dit uitvraagprotocol te gebruiken bij incidenten.
Het uitvraagprotocol is als Bijlage 3 toegevoegd aan het IBP DW.

4.3 Interregionale afspraken
Eén
coördinatiepunt

Bij incidenten op de Deltawateren waarbij meerdere veiligheidsregio’s met hun meldkamer
betrokken zijn wordt één meldkamer aangewezen als coördinatiepunt: de Coördinerende
Meldkamer (C-MK). De waterpartijen (o.a. Kustwachtcentrum, verkeersposten en Haven
Coördinatiecentra) hebben hierdoor in alle gevallen één aanspreekpunt.
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Keuze C-MK

In het Deltawateren gebied zijn de volgende afspraken gemaakt ten aanzien van de C-MK:




De keuze voor de C-MK is afhankelijk van de locatie van het incident;
Als de locatie van het incident duidelijk is wordt de meldkamer (MK) van de
veiligheidsregio waar het incident plaatsvindt aangewezen als C-MK;
Wanneer de locatie van het incident op basis van het gezamenlijk meldkamerbeeld
niet (direct) duidelijk is, start het C-MK in Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) of de
6
Regionaal Commandant van Dienst (RCvD)/ Regionaal Operationeel Leider (ROL) van
VRZ wijst een andere MK aan als C-MK. Dit gebeurt altijd in afstemming met de
RCvD/ROL van de bijbehorende veiligheidsregio.

Uitzondering hierop is wanneer Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid met haar MK betrokken is
en de incidentlocatie niet (direct) bekend is. In dit geval zijn de volgende afspraken gemaakt
ten aanzien van de C-MK:




Schema’s

De keuze voor de C-MK is afhankelijk van de locatie van het incident;
Als de locatie van het incident duidelijk is wordt de meldkamer (MK) van de
veiligheidsregio waar het incident plaatsvindt aangewezen als C-MK;
Wanneer de locatie van het incident op basis van het gezamenlijk meldkamerbeeld
niet (direct) duidelijk is, wordt in overleg tussen ROL’s van de betrokken
veiligheidsregio’s bepaald welke MK gezien de aard van het incident en de situatie
het best geëquipeerd is voor de afhandeling van het incident.

Onderstaande schema’s visualiseren de afspraken ten aanzien van de C-MK:

Figuur 4.3 Aanwijzen C-MK

Aanwijzen C-MK (binnen Deltawateren gebied)

Aanwijzen C-MK (VRZHZ betrokken)

Locatie incident duidelijk?

Locatie incident duidelijk?

JA

MK bronregio
wordt C-MK

6

NEE

1. C-MK start in
VRZ
OF
2. RCvD/ ROL
van VRZ wijst er
één aan in een
andere VR

JA

MK bronregio
wordt C-MK

NEE

Op basis van
gezamenlijk
meldkamerbeeld
wordt in overleg
tussen ROL’s
bepaald welke
MK de C-MK
wordt

In Veiligheidsregio Zeeland en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vervult de Regionaal Commandant van Dienst (RCvD) vanaf
GRIP 2 de rol van Regionaal Operationeel Leider (ROL). In Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is dit altijd de ROL.
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Taken C-MK

Het aanwijzen van een C-MK ontlast andere MK’s geenszins van hun taken en
verantwoordelijkheden. Iedere MK blijft zelf verantwoordelijk voor de alarmering van de
eenheden en functionarissen binnen de eigen crisisorganisatie.
De taken die de C-MK coördineert en uitvoert, zijn:





De C-MK is het centrale informatiepunt voor alle bij het incident betrokken
“landmeldkamers” (MK’s en landelijke 112-meldkamer) en heeft het totaaloverzicht
over alle uitgezette acties (gevoed door alle betrokken MK’s).
De C-MK communiceert met de betrokken verkeersposten en (indien betrokken) het
Kustwachtcentrum (KWC) en koppelt de (landelijke) gespreksgroepen.
De C-MK alarmeert het C-ROT en het C-RBT of heeft daarover contact met de
bijbehorende MK (zie paragraaf 6.5 interregionale afspraken bij ‘leiding en
coördinatie’).

De taken van de C-MK worden tijdens het incident bij voorkeur niet overgedragen, ook niet
wanneer het incident bij nader inzien toch in een andere veiligheidsregio blijkt te zijn. Goede
afstemming tussen de RCvD’s/ ROL’s van de betrokken veiligheidsregio’s is hierbij van belang.
Afstemming
MK’s

Samenvattend worden de interregionale afspraken binnen het proces melding & alarmering in
figuur 4.4 gevisualiseerd. Dit figuur is zowel van toepassing op incidenten binnen het
Deltawateren gebied als op incidenten waarbij de meldkamer van Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid betrokken is.

Figuur 4.4 Informatie-uitwisseling na de eerste alarmering

Eventueel betrokken MK’s
MK

MK

MK

C-MK

VP’s

KWC
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5. Specifieke afspraken proces opschaling en afschaling
Inleiding

Het proces “opschaling en afschaling” volgt de generieke afspraken uit het regionaal crisisplan
en de GRIP-regeling. In deze paragraaf wordt enkel ingegaan op de specifieke afspraken die
van toepassing zijn voor de incidentbestrijding op de Deltawateren.

5.1 Opschaling conform GRIP
GRIP

Er wordt bij een incident op het water multidisciplinair opgeschaald conform de GRIP
methodiek (melding, GRIP 1, GRIP 2, GRIP 3 of GRIP 4). Ten opzichte van de opschaling bij een
incident op de Westerschelde zijn specifieke afspraken gemaakt. Voor een incident op de
Westerschelde worden onderstaande coördinatieniveaus gehanteerd:




Melding (geen GRIP);
GRIP 2;
GRIP 4.

De coördinatieniveaus GRIP 1 en GRIP 3 worden op de Westerschelde niet gehanteerd. Er is
voor deze manier van opschaling gekozen omdat de bestrijding van een incident op de
Westerschelde dermate complex is waarbij zowel op operationeel- als op bestuurlijk niveau
direct veel partijen betrokken zijn.
Overleg

Bij opschaling naar GRIP vindt altijd afstemming plaats tussen de Regionaal Commandant van
7
Dienst (RCvD)/ Regionaal Operationeel Leider (ROL) van de veiligheidsregio en een
(bevoegde) vertegenwoordiger van de betrokken waterpartij (zie tabel 5.1). Na dit
gezamenlijke overleg wordt door de RCvD/ROL bepaald welk GRIP niveau afgekondigd wordt.

Tabel 5.1 (Bevoegde) vertegenwoordigers waterpartijen bij afstemming opschaling
Organisatie
Rijkswaterstaat Zee en Delta (voor Westerschelde
en Kanaal van Gent naar Terneuzen)
Rijkswaterstaat Zee en Delta (voor overige
Deltawateren)

Vertegenwoordiger
GNA adviseur/ Hoofdverkeersleider (HVL) van het
Schelde Coördinatiecentrum
Verkeersleider (VL) van de Verkeerspost
Wemeldinge

Kustwacht (voor SAR gebieden)

Duty officer/ SAR Mission Coordinator (SMC) van
het Kustwachtcentrum
Calamiteitencoördinator
Calamiteitencoördinator
Calamiteitencoördinator
Havenmeester

Waterschap Scheldestromen
Waterschap Hollandse Delta
Waterschap Brabantse Delta
Zeeland Seaports

7

In Veiligheidsregio Zeeland en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vervult de Regionaal Commandant van Dienst (RCvD) vanaf
GRIP 2 de rol van Regionaal Operationeel Leider (ROL). In Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond stemt de ROL bij opschaling altijd af met
de (bevoegde) vertegenwoordiger van de waterpartij.
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5.2 Opschalingsstructuur waterpartijen
Coördinatiefasen

Rijkswaterstaat en Waterschappen hanteren een eigen opschalingsstructuur met
coördinatiefasen die is afgestemd op de GRIP-regeling van de veiligheidsregio’s. Ook
Kustwacht, KNRM en Nationale Politie kennen een eigen opschalingsstructuur. Door betrokken
partijen/diensten wordt tijdens het incident duidelijk gecommuniceerd over de
opschalingsfase waar men zich in bevindt en wat deze opschaling inhoudt. Deze communicatie
verloopt via liaisons van de betrokken (water)partijen in de crisisteams van de veiligheidsregio
8
(CoPI, COT-W , ROT, GBT en RBT).

5.3 Afschaling
Regulier

De afschaling vindt plaats conform de GRIP-regeling. De wijze waarop de afschaling vanuit de
structuur van de veiligheidsregio’s tot stand komt bij incidenten op water wijkt niet af van
incidenten op het land. Om deze reden wordt het proces van afschaling niet nader uitgewerkt
in dit incidentbestrijdingsplan en wordt verwezen naar de GRIP-regeling.

5.4 Interregionale afspraken
Afstemming
regio’s

8

Wanneer meerdere veiligheidsregio’s betrokken zijn bij de incidentbestrijding wordt elke open afschaling doorgegeven aan de Coördinerende Meldkamer (C-MK). De C-MK deelt deze
informatie met de overige bij de incidentbestrijding betrokken meldkamers, verkeersposten,
Kustwachtcentrum en Haven Coördinatiecentrum.

Alleen Veiligheidsregio Zeeland kent een Coördinatieteam Water (COT-W). Zie specifieke afspraken inzake leiding en coördinatie.
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6. Specifieke afspraken proces leiding en coördinatie
Inleiding

Het proces “leiding en coördinatie” volgt de generieke afspraken uit het regionaal crisisplan en
de GRIP-regeling. In deze paragraaf wordt enkel ingegaan op de specifieke afspraken die van
toepassing zijn voor de incidentbestrijding op de Deltawateren.

6.1 Incidentbestrijding op de Deltawateren
Teams

Bij incidenten op de Deltawateren zijn in de leiding en coördinatiestructuur van de
incidentbestrijding diverse (operationele) teams/partijen actief. In volgorde van opschaling zijn
dit primair de volgende teams/partijen:





Stuurhutoverleg/ motorkapoverleg;
On Scene Coordinator (OSC);
Commando Plaats Incident (CoPI);
Regionaal Operationeel Team (met de Sectie Waterbeheer en Scheepvaartzorg).

Specifiek voor de Westerschelde is ook een specialistisch coördinatieteam voor op het water
inzetbaar:


Coördinatieteam Water (COT-W).

Bovenstaande teams/partijen zijn afhankelijk van het niveau van opschaling verantwoordelijk
voor de afstemming en coördinatie op de plaats van het incident.

6.2 Stuurhutoverleg/ motorkapoverleg
Regulier

Voordat bij een incident op het water opgeschaald wordt naar GRIP, werken
hulpverleningsdiensten en waterpartijen vaak al samen. Om in die situatie tot goede
onderlinge afstemming te komen overleggen de hoogst leidinggevenden van de betrokken
partijen (virtueel via een afgesproken frequentie) in het ‘stuurhutoverleg/ motorkapoverleg’.
Hierbij is nog geen sprake van eenhoofdige leiding. Iedere partij werkt onder eigen gezag. Dit
is de normale situatie bij een ‘kleine inzet’.
Zodra behoefte is aan eenhoofdige leiding zal worden opgeschaald naar GRIP. Bij opschaling
naar GRIP vindt altijd afstemming plaats tussen de Regionaal Commandant van Dienst (RCvD)/
9
Regionaal Operationeel Leider (ROL) van de veiligheidsregio en de (bevoegde)
vertegenwoordiger van de betrokken waterpartij (zie paragraaf 5.1 opschaling conform GRIP).

6.3 On scene coordinator bij Search And Rescue
OSC

9

Bij een Search And Rescue (SAR) actie op de SAR aangewezen watersystemen is al snel
behoefte aan afstemming en coördinatie op de incidentlocatie. Dit vanwege het feit dat op het
water niet altijd het gehele incident voor het Kustwachtcentrum (KWC) zichtbaar is. 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 (niet de leiding) van de SAR
actie op de incidentlocatie. Deze functionaris wordt On Scene Coordinator (OSC) genoemd.

In Veiligheidsregio Zeeland en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vervult de Regionaal Commandant van Dienst (RCvD) vanaf
GRIP 2 de rol van Regionaal Operationeel Leider (ROL). In Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is dit altijd de ROL.
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Omdat de functie van OSC bij het proces SAR een ‘extra’ functie is ten opzichte van
incidentbestrijding 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 in deze
paragraaf nader uitgewerkt.
Wanneer
een OSC

Als meerdere SAR eenheden samenwerken bij een incident op het water kan het noodzakelijk
zijn (ter beoordeling van de Kustwacht) een OSC aan te wijzen om ter plaatse de activiteiten
van alle deelnemende eenheden aan de SAR actie te coördineren. De OSC wordt zoals
bovenstaand genoemd aangewezen door de Kustwacht en kan een functionaris zijn die reeds
deelneemt aan de incidentbestrijding of een functionaris zijn in een nabijgelegen faciliteit
(bijvoorbeeld een verkeerspost) die in een gunstige positie verkeerd om de OSC-taken uit te
voeren.

Aanwijzen
OSC

Uitgangspunt voor het aanwijzen van een OSC is dat er de beschikking is over een (redelijk)
stabiel platform, voldoende mankracht en voldoende plot- en communicatiemiddelen. In het
Deltawateren gebied kunnen de volgende functionarissen, niet uitputtend, aangewezen
worden als OSC:








Taken OSC
bij SAR

De OSC heeft de coördinatie (niet de leiding) over de ingezette vaartuigen ter plaatse, maar
blijft onder de verantwoording vallen van de Kustwacht. De Kustwacht blijft
eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de SAR actie. De OSC heeft de volgende taken:






Opschaling
naar GRIP

SAR eenheden van de KNRM;
Varende eenheden van de Koninklijke Marine;
Varende eenheden van de Koninklijke Marechaussee;
Varende eenheden van de Nationale Politie;
Varende eenheden van Rijkswaterstaat Zee en Delta;
Verkeerspost Rijkswaterstaat Zee en Delta;
Haven Coördinatiecentrum.

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 waarmee deelnemende eenheden zich
melden bij de OSC en (virtueel) stuurhutoverleg/motorkapoverleg hebben;
Zo spoedig mogelijk via het Kustwachtcentrum (KWC) communiceren met de SAR
liaison in het CoPI, indien dat actief is, over het totaalbeeld van het incident;
Het via het KWC onderhouden van de verbinding met de SAR liaison in het CoPI. Op
vastgestelde tijdstippen rapporteren door middel van een situatierapport.

Bij opschaling naar GRIP kan door de veiligheidsregio het verzoek gedaan worden aan de
Kustwacht, via KWC, om de inzet van een SAR liaison in het CoPI. De SAR liaison
vertegenwoordigt het proces SAR in het CoPI. Hiermee is het contact en de afstemming tussen
de OSC en het CoPI geborgd. De Kustwacht kan de inzet van de SAR liaison ook zelf aanbieden.
De SAR liaison neemt als adviseur deel aan het CoPI en valt onder de verantwoordelijkheid van
het Kustwachtcentrum (KWC). Via het KWC staat de SAR liaison in verbinding met de OSC.
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Schema

Onderstaand schema visualiseert de afspraken vanaf GRIP 1 en hoger ten aanzien van de OSC
bij het proces SAR op de ruime binnenwateren.

Figuur 6.1 OSC bij het proces SAR op de ruime binnenwateren (vanaf GRIP 1 en hoger)

SAR liaison
in het CoPI

CoPI

Via VHF

On scene
coordinator

Via VHF

Kustwachtcentrum

Via VHF

Eenheden/ vaartuigen op het water

6.4 Commando plaats incident
CoPI

Bij GRIP is het Commando Plaats Incident (CoPI) belast met de operationele leiding ter plaatse,
de afstemming met andere betrokken partijen en het adviseren van het Regionaal Operationeel
Team (ROT). Bij incidenten op het water wordt het CoPI op het land geplaatst met zo goed
mogelijk zicht op de incidentlocatie.

Locatie

In het IBP DW zijn aanlandingsplaatsen voorbereid en in kaart gebracht. Deze zijn primair
ingericht voor het ‘aanlanden’ van slachtoffers. Bij het aanwijzen van een aanlandingsplaats
als locatie voor het CoPI dient hier rekening mee gehouden te worden. Aanlandingsplaatsen
bevinden zich voornamelijk op de wal in de buurt van een haven. Indien een voorbereide
aanlandingsplaats niet voldoende geschikt is voor het inrichten van een CoPI, dient conform
bovengenoemd uitgangspunt een andere locatie te worden aangewezen.
In Bijlage 4 is het overzicht met aanlandingsplaatsen (categorie A, B en C) opgenomen.

Samenstelling

Bij incidenten op het water wordt de kernbezetting van het CoPI aangevuld met
functionarissen van de betrokken waterpartijen. Hieronder wordt aangegeven welke
functionarissen, afhankelijk van het incident, toegevoegd kunnen worden aan het CoPI.






Officier van Dienst (OvD) Rijkswaterstaat;
Liaison Waterschap;
SAR liaison;
Officier van Dienst (OvD) Nationale Politie Landelijke Eenheid Dienst Infrastructuur;
Liaison Zeeland Seaports.
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6.5 Coördinatieteam Water (gemeentelijk ingedeelde wateren Veiligheidsregio Zeeland)
COT-W

Voor de gemeentelijk ingedeelde wateren in Veiligheidsregio Zeeland is een specialistisch
operationeel coördinatieteam, het Coördinatieteam Water (COT-W), ingesteld dat specifiek
opgeleid en getraind is om incidenten vanaf het water multidisciplinair te coördineren. Dit
team heeft bij een GRIP opschaling de leiding over de multidisciplinaire incidentbestrijding op
het water, stemt af en maakt afspraken met de betrokken (water)partijen en coördineert de
informatievoorziening vanaf het water.

Inzet COT-W
en/of CoPI

Het COT-W heeft binnen Veiligheidsregio Zeeland een volwaardige plaats binnen de
hoofdstructuur met een directe advieslijn naar het Regionaal Operationeel Team (ROT). Bij
10
opschaling naar GRIP bepaalt de RCvD/ ROL van Veiligheidsregio Zeeland of het COT-W in
plaats van het CoPI of naast het CoPI wordt ingezet. Wanneer besloten wordt om beide teams
in te stellen is het CoPI aan de landzijde verantwoordelijk voor het coördineren van de
operationele inzet op het land en het COT-W is verantwoordelijk voor het coördineren van de
operationele inzet op het water. Deze verdeling van taken is gemaakt omdat het vanaf het
land niet goed mogelijk is de situatie op het water te bepalen en om leiding te geven aan de
ingezette eenheden op het water. De inzet van het COT-W en het CoPI wordt door het ROT op
elkaar afgestemd.

Coördinatievaartuigen

Het COT-W opereert op de Westerschelde vanaf een van de Coördinatievaartuigen van
Rijkswaterstaat Zee en Delta. Dit vaartuig is uitgerust met een ‘coördinatieruimte’ voor de
hulpdiensten. Door middel van de aanwezige communicatiemiddelen (o.a. C2000 en VHF) is
het mogelijk om snel en eenvoudig contact te leggen met de gezagvoerder van het
incidentschip, de bergers, de sleepdiensten, het loodswezen, etc. (informatiestromen rond het
incident). Daarnaast is het tevens mogelijk om live camerabeelden vanaf het vaartuig te delen
met het CoPI (indien ingesteld) en het ROT. Hiermee is het mogelijk om sneller tot een
gezamenlijk beeld en inschatting van het incident te komen waardoor de besluitvorming
versneld wordt.
Op de overige gemeentelijk ingedeelde wateren (niet zijnde Westerschelde) in Veiligheidsregio
Zeeland opereert het COT-W vanaf een alternatief vaartuig of geschikt (redelijk) stabiel
platform. Uitgangspunt hierbij is dat het vaartuig of platform beschikt over voldoende
mankracht en voldoende plot- en communicatiemiddelen. Rijkswaterstaat Zee en Delta regelt
bij de inzet van het COT-W op de overige wateren een geschikt alternatief vaartuig of
platform.

Opkomsttijd

Voor de inzet van het COT-W op de Westerschelde wordt een opkomsttijd van 30 minuten
gehanteerd. Binnen deze 30 minuten moet het COT-W bij de aangewezen opstaplocatie
volledig bemenst en opgestart zijn. Binnen 75 minuten (inclusief 30 minuten opkomsttijd)
moet het COT-W op de incidentlocatie zijn.
Op de overige gemeentelijk ingedeelde wateren (niet zijnde Westerschelde) in Veiligheidsregio
Zeeland geldt ten opzichte van de opkomsttijd een inspanningsverplichting om zo snel
mogelijk op de plaats van het incident te zijn.

10

In Veiligheidsregio Zeeland vervult de Regionaal Commandant van Dienst (RCvD) vanaf GRIP 2 de rol van Regionaal Operationeel Leider
(ROL).
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Samenstelling

Hieronder staat een overzicht met de samenstelling van het COT-W. Wanneer het COT-W
ingesteld wordt naast het CoPI nemen de OvD Rijkswaterstaat en de OvD Nationale Politie
Landelijke Eenheid Dienst Infrastructuur deel aan het COT-W en niet aan het CoPI. Voor de
facultatieve functionarissen geldt dat op basis van het type incident de afweging wordt
gemaakt of ze zitting nemen in het COT-W of in het CoPI. De Leider COT-W (verantwoordelijk
voor de samenstelling van het COT-W) en de Leider CoPI (verantwoordelijk voor de
samenstelling van het CoPI) stemmen dit in gezamenlijkheid af.
Deze samenstelling geldt zowel voor de inzet van het COT-W op de Westerschelde als voor de
inzet op de overige gemeentelijk ingedeelde wateren in Veiligheidsregio Zeeland.
In tabel 6.1 staat de kernbezetting, de facultatieve functionarissen en de opkomsttijd van het
COT-W.

Tabel 6.1 Samenstelling Coördinatieteam Water (COT-W)
Coördinatieteam Water (COT-W)
Kernbezetting
Leiding
Leider COT-W (vrije instroom HOvD Zeeuws-Vlaanderen)
Informatiemanagement
Informatiemanager (vrije instroom IM Noord en Zuid)
Brandweerzorg

OvD Brandweerzorg (vrije instroom OvD-B Stadsgewest en
Veere/Noord-Beveland)
OvD Rijkswaterstaat (uit het CoPI)
OvD Nationale Politie Landelijke Eenheid Dienst Infrastructuur
(uit het CoPI)

Rijkswaterstaat
Politiezorg
Facultatief
Geneeskundige zorg
Bevolkingszorg
Search and Rescue (Kustwacht)
Waterschap
Zeeland Seaports
Opkomsttijd Westerschelde
Locatie
Tijd

OvD Geneeskundige zorg
OvD Bevolkingszorg
SAR liaison
Liaison Waterschap
Liaison ZSP
Opstaplocatie
< 30 minuten

6.6 Regionaal Operationeel team (met de sectie Waterbeheer en Scheepvaartzorg)
Sectie

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 de sectie Waterbeheer en Scheepvaartzorg. Deze sectie
11
voert in opdracht van de vertegenwoordiger(s) van de waterpartijen in het ROT acties uit of
geeft adviezen aan het ROT. Het gaat dan bijvoorbeeld om deskundigheid met betrekking tot
nautisch verkeersmanagement, waterkwaliteit, waterkeren, waterkwantiteit, reddingsdiensten
of bergingswerkzaamheden.
De sectie Waterbeheer en Scheepvaartzorg fungeert als backoffice van de
vertegenwoordiger(s) van de waterpartijen in het ROT. Deze vertegenwoordiger(s) zijn
volwaardig lid van het ROT. Het calamiteitenteam zoals dat binnen de organisatie van de
waterbeheerder (bijvoorbeeld Rijkswaterstaat en Waterschap) bijeenkomt, kan in een aantal
gevallen ook als sectie dienst doen.

11

Het regionaal crisisplan beschrijft welke functionarissen namens de waterpartijen zitting nemen in het ROT.
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6.7 Interregionale afspraken
Interregionale
coördinatie

Bij incidenten op de Deltawateren waarbij meerdere veiligheidsregio’s betrokken zijn neemt één
veiligheidsregio de interregionale coördinatie en afstemming met de waterpartijen voor haar
rekening.

Meerdere
CoPI’s

In het Deltawateren gebied zijn de volgende afspraken gemaakt ten aanzien van CoPI’s in
meerdere veiligheidsregio’s:







C-ROT

Bij CoPI’s in meerdere veiligheidsregio’s wordt één CoPI aangewezen als het CoPI dat
zich samen met de betrokken waterpartijen bezig houdt met de afhandeling van het
incident.
Deze taakverdeling komt tot stand na overleg tussen de betrokken Leiders CoPI en is
afhankelijk van het zwaartepunt binnen de incidentbestrijding.
Liaisons van de betrokken waterpartijen zijn dan ook lid van dit CoPI.
Dit CoPI is ook tijdelijk verantwoordelijk voor de afstemming en communicatie tussen
de CoPI’s onderling.
Wanneer het C-ROT operationeel is, neemt deze de coördinerende rol tussen de
CoPI’s over.

In het Deltawateren gebied zijn de volgende afspraken gemaakt ten aanzien van het
Coördinerend ROT (C-ROT):











Bij ROT’s in meerdere veiligheidsregio’s wordt één ROT aangewezen als C-ROT;
De keuze voor de C-ROT is afhankelijk van de locatie van het incident.
Als de locatie van het incident duidelijk is wordt het ROT van de veiligheidsregio waar
het incident plaatsvindt aangewezen als C-ROT.
Wanneer de locatie van het incident op basis van het gezamenlijk meldkamerbeeld
niet (direct) duidelijk is, start het C-ROT in Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) of de ROL
van VRZ wijst een ander ROT aan als C-ROT. Dit gebeurt altijd in afstemming met de
ROL van de bijbehorende veiligheidsregio.
Het C-ROT is verantwoordelijk voor het coördineren van de totale (interregionale)
uitvoering van de incidentbestrijding in het effectgebied.
Hierbij schept het C-ROT praktische voorwaarden voor de uitvoering, in nauw overleg
met betrokken veiligheidsregio’s, waterbeheerder(s) en betrokken waterpartij(en).
Bij CoPI’s in meerdere veiligheidsregio’s heeft het C-ROT een coördinerende rol
tussen de verschillende CoPI’s.
Liaisons van de betrokken waterbeheerders en waterpartijen zijn lid van het C-ROT.
Op initiatief van het C-ROT onderhouden de ROL’s tijdens het incident contact met
elkaar en bereiden indien nodig de bestuurlijke besluitvorming gezamenlijk voor.

Uitzondering hierop is wanneer Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid betrokken is bij het
incident. In dit geval wordt de keuze voor het aanwijzen van het C-ROT na overleg tussen de
ROL’s van de betrokken ROT’s bepaald.
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C-RBT

In het Deltawateren gebied zijn de volgende afspraken gemaakt ten aanzien van het
Coördinerend RBT (C-RBT):






Regio’s
blijven zelf
verantwoordelijk

Bij RBT’s in meerdere veiligheidsregio’s wordt één RBT aangewezen als C-RBT;
Het RBT van de veiligheidsregio waarbinnen het C-ROT is opgestart wordt aangewezen
als C-RBT.
Het C-RBT is verantwoordelijk voor de interregionale bestuurlijke coördinatie van de
strategische besluitvorming inzake de incidentbestrijding.
Liaisons van de betrokken waterbeheerders en waterpartijen zijn lid van het C-RBT.
Op initiatief van het C-RBT onderhouden de voorzitters van de betrokken
veiligheidsregio’s contact en vindt er afstemming plaats over de te volgen strategie.

De taken van het C-ROT en het C-RBT worden tijdens het incident bij voorkeur niet
overgedragen, ook niet wanneer het incident bij nader inzien toch in een andere veiligheidsregio
12
blijkt te zijn. Goede afstemming tussen hoogst (operationeel) leidinggevenden van de
betrokken veiligheidsregio’s is hierbij van belang.
Tot slot blijft ieder CoPI, ROT en RBT gedurende het incident verantwoordelijk voor de
bestrijding van het incident binnen de eigen veiligheidsregio.

12

Dit is afhankelijk van het niveau van opschaling. Zie regionaal crisisplan veiligheidsregio.
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Overzicht
leiding &
coördinatie

Samenvattend worden de interregionale afspraken binnen het proces leiding & coördinatie in
figuur 5.1 gevisualiseerd.
Ten aanzien van onderstaande figuur moet opgemerkt worden dat in Veiligheidsregio Zeeland
en in Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bij GRIP 4 alleen een RBT ingesteld wordt en
geen GBT. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kent bij GRIP 4 nog wel het GBT.

Figuur 6.2 Overzicht interregionale afspraken proces leiding en coördinatie

GRIP 4

Betrokken veiligheidsregio’s
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C-RBT
(aangevuld met
liaisons waterpartijen)

RBT

RBT

GBT

GBT

ROT

ROT

CoPI

CoPI

GRIP 3

GRIP 2

C-ROT
(aangevuld met
liaisons waterpartijen)

GRIP 1

CoPI
(aangevuld met
liaisons waterpartijen)

SAR liaison
(alleen bij proces
SAR, scenario 1)

KWC
(alleen bij proces
SAR, scenario 1)

OSC
(alleen bij proces
SAR, scenario 1)
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7. Specifieke afspraken informatiemanagement
Inleiding

Het proces “informatiemanagement” volgt de generieke afspraken uit het regionaal crisisplan
en de GRIP-regeling. In deze paragraaf wordt enkel ingegaan op de specifieke afspraken die
van toepassing zijn voor de incidentbestrijding op de Deltawateren.

7.1 Algemeen
LCMS

Informatiemanagement verloopt conform de afspraken opgenomen in het regionaal
crisisplan. Het Landelijk Crisismanagementsysteem (LCMS) geldt voor de
hulpverleningsdiensten op het land (veiligheidsregio, brandweer, GHOR, gemeenten en
politie) als het primaire informatiemiddel. Overige partijen waaronder Rijkswaterstaat,
Waterschap en Kustwacht zijn nog niet (allemaal) aangesloten op LCMS.

C2000 en VHF

Naast de reguliere verbindingen (C2000 en telefoon) wordt bij incidenten op het water ook
gebruik gemaakt van de marifoon (VHF). Bij een (GRIP)incident blijven de waterpartijen
onderling gebruik maken van VHF (marifoon). Voor de afstemming tussen de land- en
waterpartijen wordt gebruik gemaakt van C2000 en telefoon.

Verbindingsschema’s

Om de verschillende communicatiesystemen adequaat in te zetten en op elkaar af te
stemmen zijn voor de communicatie op de Deltawateren tussen de land- en waterpartijen
verbindingsschema’s opgesteld. Deze verbindingsschema’s beschrijven de wijze van
communiceren bij:




dagelijks optreden: contact tussen de veldeenheden;
opschaling naar GRIP 1 en hoger: contact tussen CoPI/COT-W en On Scene
Coordinator;
opschaling naar GRIP 2 en hoger: contact tussen CoPI, (C)ROT en (C)RBT.

Bovenstaande verbindingsschema’s zijn als Bijlage 5 toegevoegd aan het IBP DW.

7.2 Communicatie- en informatiemiddelen land- en waterpartijen
Communicatie
middelen

Tabel 7.1 geeft overzicht van de betrokken partijen, de systemen waar ze toegang tot
hebben, waar ze gebruik van maken, hun primaire communicatiemiddel voor het aansturen
van operationele eenheden in het veld en het uitwisselen van informatie.
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Tabel 7.1 Tabel toegang partijen tot communicatie- en informatiemiddelen
Partijen
Meldkamers
Meldkamer veiligheidsregio
Kustwachtcentrum
Schelde Coördinatiecentrum (RWS)
Verkeerspost Wemeldinge (RWS)
Operationeel centrum Nationale Politie Landelijke
Eenheid Dienst Infrastructuur
Haven Coördinatiecentrum ZSP
Partijen/ eenheden
Hulpdiensten (land)
Kustwacht (dienst)
Rijkswaterstaat Zee en Delta
KNRM
Nationale Politie RE (land)
Nationale Politie LE (water)
Waterschap Scheldestromen
Waterschap Hollandse Delta
Waterschap Brabantse Delta
Provincie Zeeland
Private partijen (o.a. bergers)
Crisisteams veiligheidsregio
CoPI
COT-W
ROT
GBT en RBT

Portofoon (C2000)

VHF (Marifoon)

Primair middel

LCMS
Primair middel

Primair middel
Primair middel
Primair middel
Primair middel
Primair middel
Primair middel
Maakt gebruik van
Maakt gebruik van
Primair middel
Primair middel

Primair middel
Primair middel
Primair middel
Primair middel
Primair middel
Primair middel
Toegang tot
Toegang tot
Primair middel

Primair middel
Primair middel
Toegang tot
Toegang tot

Primair middel

Primair middel
Primair middel
Primair middel
Primair middel

7.3 Interregionale afspraken
Afstemming
land en water

Wanneer meerdere veiligheidsregio’s bij de incidentbestrijding betrokken zijn, wordt de
informatie gedeeld via het LMCS. Voor het opstellen van het totaalbeeld in LCMS wordt er in
het systeem één gezamenlijk incident aangemaakt. Daarnaast houdt iedere veiligheidsregio
afzonderlijk zijn eigen beeld in LCMS bij. Tabel 7.2 geeft weer welke afspraken gemaakt zijn
voor het opstellen en aanvullen van het totaalbeeld in het LCMS.
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Tabel 7.2 Interregionale afspraken informatiemanagement
Gremia
C-MK

Overige MK’s
CoPI (bron)

Overige COPI’s
C-ROT

Overige ROT’s
C-RBT
Overige RBT’s

Taken / verantwoordelijkheden
 Incident aanmaken in LCMS
 Opstellen beeld C-MK
 Bijhouden en regie totaalbeeld GRIP 1 tot overdracht aan CoPI (bron)
 Monitoren totaalbeeld
 Incident aanmaken in LCMS voor opstellen eigen beeld
 Monitoren totaalbeeld
 Opstellen beeld CoPI (bron)
 Bijhouden en regie totaalbeeld bij GRIP 1 (gestart door C-MK)
 Monitoren totaalbeeld
 Eigen beeld opstellen
 Monitoren totaalbeeld
 Opstellen beeld C-ROT
 Bijhouden en regie totaalbeeld vanaf GRIP 2
 Monitoren totaalbeeld
 Eigen beeld opstellen
 Monitoren totaalbeeld C-ROT
 C-ROT blijft verantwoordelijk voor bijhouden en regie totaalbeeld
 Monitoren totaalbeeld C-ROT
 Monitoren totaalbeeld C-ROT
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8. Specifieke afspraken crisiscommunicatie
Inleiding

Crisiscommunicatie volgt de generieke afspraken uit het regionaal crisisplan. In deze paragraaf
wordt enkel ingegaan op de specifieke afspraken die van toepassing zijn voor de
incidentbestrijding op het water.

8.1 Afstemming land- en waterpartijen
Afstemmen
partijen

Bij incidenten op het water die leiden tot een opschaling conform GRIP, is de Sectie
Bevolkingszorg gedurende het incident procesverantwoordelijk voor de crisiscommunicatie.
De crisiscommunicatie gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de betrokken (water)partijen.
Bij afschaling wordt, indien nodig, de crisiscommunicatie overgedragen aan de
verantwoordelijke partij.

8.2 Specifieke afspraken crisiscommunicatie en voorlichting
Geen GRIP

Afhankelijk van het type incident zal de communicatie plaatsvinden door:





RWS Zee en Delta: bijvoorbeeld bij strandingen;
Nationale Politie: bijvoorbeeld bij forensische opspring;
Kustwacht: bijvoorbeeld bij Search And Rescue;
Waterschap: bijvoorbeeld bij vervuiling waterkeringen.

Veelal vindt informeel afstemming met de veiligheidsregio en eventuele andere partners
plaats over de communicatie (incl. woordvoering).
GRIP 1

Bij GRIP 1 gaat een CoPI-voorlichter/Communicatieadviseur naar het CoPI (conform GRIP
regeling). Deze functionaris kan inhoudelijke ondersteuning opvragen/inzetten bij relevante
betrokken (water)partijen zoals RWS, Nationale Politie, Kustwacht of Waterschap.

GRIP 2

Bij een GRIP 2 wordt de crisiscommunicatie (met name operationeel) gecoördineerd door de
communicatieadviseur die zitting heeft in het ROT. Er is contact met het Hoofd
Taakorganisatie (HTO) Communicatie over eventuele benodigde inzet op het gebied van persen publieksvoorlichting en analyse en er is, contact en afstemming met de afdeling
Communicatie van de betrokken gemeente(n). Afhankelijk van het incident is er afstemming
met en inhoudelijke ondersteuning/inzet van communicatieadviseurs van RWS, Nationale
Politie, Kustwacht of Waterschap. Voor de communicatie inzet van betrokken (water)partijen
treden communicatieadviseurs van betrokken partijen bij voorkeur rechtstreeks in contact
met communicatie ROT.

GRIP 3

Bij een GRIP 3 ligt de verantwoordelijkheid voor de aansturing en coördinatie van het proces
crisiscommunicatie bij het Hoofd Taakorganisatie (HTO) Communicatie van de Sectie
Bevolkingszorg. Afhankelijk van de omvang en type incident kunnen teams voor pers- en
publieksvoorlichting en analyse en advies worden ingesteld. Betrokken waterpartijen (RWS,
Nationale Politie, Kustwacht of Waterschap) worden afhankelijk van het incident betrokken bij
de uitvoering van de communicatiestrategie. Bij voorkeur levert een communicatieadviseur
van deze betrokken waterpartijen een rechtstreekse bijdrage aan het team Pers- en
Publieksvoorlichting van de sectie Bevolkingszorg.
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GRIP 4

Bij een GRIP 4 ligt de verantwoordelijkheid voor de aansturing en coördinatie van het proces
crisiscommunicatie bij het Hoofd Taakorganisatie (HTO) Communicatie van de Sectie
Bevolkingszorg. Afhankelijk van de omvang en type incident kunnen teams voor pers- en
publieksvoorlichting en analyse en advies worden ingesteld. Alle gemeenten in het
effectgebied en betrokken waterpartijen (RWS, Nationale Politie, Kustwacht of Waterschap)
worden betrokken bij de uitvoering van de communicatiestrategie.
Bij voorkeur levert een communicatieadviseur van deze betrokken waterpartijen een
rechtstreekse bijdrage aan het team Pers- en Publieksvoorlichting van de sectie
Bevolkingszorg.

8.3 Interregionale afspraken
Meerdere
VR’s

Wanneer meerdere veiligheidsregio’s bij de incidentbestrijding betrokken zijn is voor
crisiscommunicatie ook een rol voor het Coördinerend ROT (C-ROT) en het Coördinerend RBT
(C-RBT). In nauw overleg met betrokken veiligheidsregio’s, waterbeheerder(s) en betrokken
waterpartij(en) zullen het C-ROT en C-RBT de crisiscommunicatie interregionaal afstemmen.
De afspraken uit paragraaf 6.7 inzake interregionale coördinatie en afstemming bij incidenten
zijn hierop van toepassing.
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Deel B Operationeel plan
9. Generieke scenariokaarten
Scenario’s

Op het water kunnen zich diverse incidenten voordoen. Binnen het IBP DW wordt uitgegaan
13
van 7 generieke scenario’s voor waterincidenten.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Scenariokaarten

In het IBP DW is per scenario een generieke scenariokaart opgesteld welke de specifieke
aandachtspunten beschrijft die van toepassing zijn op de incidentbestrijding. Alle
scenariokaarten zijn qua opbouw hetzelfde. Een scenariokaart geeft inzicht in:





Meerdere
scenario’s

Mens (en dier) in nood;
Verontreiniging (oppervlakte)water en oevers;
Ongeval met gevaarlijke stoffen;
Brand en/of explosie;
Ordeverstoring;
Ecologisch incident;
Aanvaring, stranding, en/of losgeslagen schip, object of lading.

de voor het scenario van belang zijnde informatie over de randvoorwaardelijke
processen;
het primaire proces (wie is procesverantwoordelijk);
de multidisciplinaire aandachtspunten voor de (relevante) processen uit het
regionaal crisisplan.

Een incident kan meerdere scenario’s in zich hebben. Dit betekent dat meerdere
scenariokaarten van toepassing kunnen zijn. De scenariokaarten zijn zo opgesteld dat ze
complementair zijn aan elkaar.
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 aandachtspunten, processen en
acties bij de incidentbestrijding.

Dynamisch
document

13

De scenariokaarten worden beschouwd als dynamische documenten. Dit betekent dat na
een incident en/of oefening de kaarten inhoudelijk aangepast kunnen worden.

De scenario’s in het IBP DW zijn gebaseerd op de landelijke scenario’s voor incidenten op het water ontwikkeld binnen project
Waterrand
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9.1 Mens (en dier) in nood
Scenario 1. Mens (en dier) in nood
Beschrijving

Subscenario’s

Primair proces
Eindverantwoordelijk
Procesverantwoordelijk
Procedures
Aandachtspunten

Beeldvorming

Middelen

Onder dit type incident vallen ongevallen met betrekking tot veerboten,
beroepsvaart, pleziervaart, sporters en dergelijke. Belangrijke overeenkomst is
dat er mensen gered moeten worden en dat het gevaar bestaat op mogelijke
verdrinking van personen en/of dieren in het gebied.
 Watersporter in problemen;
 Schip in nood;
 Persoon overboord/vermist ongeval;
 Gewonde;
 Ziekte aan boord;
 Neergestort vliegtuig.
Search And Rescue
Burgemeester (tot en met GRIP 3) of voorzitter veiligheidsregio (bij GRIP 4)
 Ruime binnenwateren: Kustwacht
 Kanalen en havengebieden: Brandweer
 Verbindingsschema’s Deltawateren;
 Incidentbestrijdingsplan Noordzee.
Ruime binnenwateren:
 On Scene Coordinator (OSC) wordt aangewezen door de Kustwacht;
 Afstemming tussen OSC en ‘hulpdiensten landzijde’ verloopt via het
Kustwachtcentrum (KWC);
 Vanaf GRIP 1 kan de Leider CoPI via het KWC een SAR-liaison toevoegen aan
het CoPI;
 De SAR-liaison staat via het KWC in contact met de OSC.
Kanalen en havengebieden:
 De brandweer kan via het KWC verzoek doen om assistentie van de KNRM
bij een SAR-actie op kanalen en binnen havengebieden.
 Aard van het incident;
 Aantal personen gewonden, vermisten of 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.
 Overzicht middelen/eenheden Deltawateren (Bijlage 6 IBP DW);
 Landelijke eenheden: dreg- en sonardienst;
 Bij omvangrijke redding kan de reddingsbrigade ook om assistentie
gevraagd worden (verzoek tot inzet via GMK).
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Processen Regionaal Crisisplan
Processen
Randvoorwaardelijke processen
Melding en alarmering

Op- en afschaling

Leiding en coördinatie
Informatiemanagement
Bevolkingszorg
Communicatie

Publieke zorg

Wat (bijzonderheden op het water)


Na alarmering KNRM door de Kustwacht wordt de GMK en de
betrokken VP geïnformeerd door het KWC.
 (Door)melding KWC aan GMK en VP dient informatie te bevatten
over aard incident en ingezette eenheden.
Op basis van de melding van het KWC bepaalt de GMK of de hulpdiensten
moeten opschalen (inzet ambulance, GHOR of brandweer bij aanlanden
slachtoffers).
Vanaf GRIP 1 valt de OSC van de Kustwacht onder aansturing van de
Leider CoPI of Leider COT-W.
OSC rapporteert aan KWC over nieuwe ontwikkelingen die van belang zijn
voor de zoekactie. KWC informeert GMK.







Evacuatie




Informatie





Brandweerzorg
Redding




Politiezorg
Mobiliteit
Opsporing
Opsporing expertise
Ondersteuning

Bij pers- en publieksvoorlichting afstemmen met KWC.
Betrek bij het verstrekken van verwanteninformatie de betrokken
reder, eigenaar of maatschappij.
Bij overdracht opvarenden proces ‘opvang’ opstarten. Houd hierbij
rekening met mogelijk meerdere aanlandingsplaatsen.
Bij bepalen opvanglocatie afstemmen met KWC en GHOR over keuze
aanlandingsplaats.
Betrek betrokken reder, eigenaar of maatschappij bij de opvang en
bijzondere uitvaartzorg.
Bij de opvang van toeristen van bijv. partyboten en cruiseschepen
rekening houden met mogelijk langere opvang.
In veel gevallen beschikt het schip over eigen faciliteiten aan boord,
waardoor het schip de evacuatie met eigen middelen uitvoert.
Wanneer extra ‘evacuatiecapaciteit’ nodig is organiseer dit samen
met VP voor de inzet van schepen in de omgeving (o.a. KNRM en
bergers).
Bij overdracht opvarenden proces ‘CRIB’ opstarten. Houd hierbij
rekening met mogelijk meerdere aanlandingsplaatsen.
Vraag lijst opvarenden op bij gezagvoerder van het schip.
Registratie start in eerste instantie bij het inschepen van de
opvarenden door of namens de gemeente. Andere locaties voor
registratie zijn de aanlandingsplaats en de opvanglocatie.
SAR-gebied: via KWC afstemmen of inzet van brandweerboten en/of
duikteams aanvullend op KNRM nodig zijn.
Niet SAR-gebied: via KWC verzoek om assistentie KNRM indien
gewenst.

Toegangs- en afvoerwegen aanlandingsplaatsen voor de hulpverleners
vrijhouden.
Bij instellen plaatsdelict (PD) op het water afstemmen met VP i.v.m.
scheepvaartregulering.
Mogelijk PD onder water: vraagt specifieke expertise.
Inzet politiehelikopter in overleg met KWC.
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Processen Regionaal Crisisplan
Processen
Gezondheidszorg
Spoedeisende medische hulp

Publieke gezondheidszorg

Wat (bijzonderheden op het water)


Geen medische hulpverlening op het water, tenzij er medische zorg
nodig is en er sprake is van een veilige werkplek.
 Bij ernstige ongelukken of ziekte aan boord kan de gezagvoerder van
een (zeegaand) schip een arts van de Radio Medische Dienst (RMD)
om een advies vragen. Oproep RMD verloopt via het KWC.
 Opstap- en aanlandingsplaats samen met KWC bepalen.
 Gezondheidsonderzoek opstarten.
 Bij een infectieziekte aan boord van een schip geldt de norm van de
International Health Regulations. De gezagvoeder is verplicht dit te
melden aan de havenautoriteit, die doormeldt aan de GGD.
 Isolatie- en quarantainemaatregelen nemen.
 Medicatie, hygiëne en beschermende maatregelen nemen.
 Adviesfuncties: betrek adviseur hygiëne en infectiepreventie.
 Bron- en contactopsporing.
Betrek betrokken reder, eigenaar of maatschappij bij de psychosociale
hulpverlening.

Psychosociale hulpverlening bij
ongevallen en incidenten
Waterbeheer en scheepvaartzorg
Waterkeren en
Staken uitslaan/spuien water i.v.m. overlast stroomsnelheden bij SARwaterkwantiteitsbeheer
actie.
Nautisch verkeersmanagement
 Informeren en inzetten scheepvaart in de omgeving van het incident.
 Scheepvaartregulering en indien nodig stremmen van de
scheepvaart.
Search And Rescue
 Overweeg SAR-liaison in CoPI (vanaf GRIP 1).
 Overweeg inzet van dreg- en sonardiensten bij zoekacties.
 Aanvraag vliegende SAR-eenheden (ook uit België) verloopt via het
KWC.
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9.2 Verontreiniging (oppervlakte)water en oevers
Scenario 2. Verontreiniging (oppervlakte)water en oevers
Beschrijving

Subscenario’s

Primair proces
Eindverantwoordelijk

Procesverantwoordelijk
Procedures

Aandachtspunten

Beeldvorming

Middelen

Als gevolg van een incident kan een schip lading of brandstof verliezen, waarbij
deze in het water terechtkomt en tot verontreiniging van het water leidt. Ook
kan een lozing vanaf het land (calamiteit of dumping) verontreiniging van het
water veroorzaken.
 Versmering;
 Stof opgelost in water;
 Stof drijft op het water;
 Stof zinkt;
 Verontreiniging kust/oever.
Waterkwaliteitsbeheer
Afhankelijk van de beheerder is de HID Rijkswaterstaat, de Dijkgraaf van het
Waterschap, de burgemeester/ voorzitter veiligheidsregio of de CvdK Provincie
Zeeland eindverantwoordelijk (zie paragraaf 2.4 Bevoegdheden).
Afhankelijk van de beheerder is Rijkswaterstaat, Waterschap, kust gemeente of
provincie procesverantwoordelijk (zie paragraaf 2.4 Bevoegdheden).
 Calamiteiten- en calamiteitenbestrijdingsplan Rijkswaterstaat;
 Calamiteitenplan Waterschap;
 Samenwerkingsregeling Bestrijding Kustverontreiniging RWS-diensten;
 Samenwerkingsregeling afhandeling Besmeurde Vogels RWS-NZ.
 Aandacht voor economische en ontwrichtende gevolgen voor de
maatschappij.
 Waterschap inlichten i.v.m. mogelijke schadelijke gevolgen voor
waterkeringen of waterinlaatsystemen.
 Waterbeheerder informeert na de melding de bedrijven in het gebied over
het incident en de mogelijke schadelijke gevolgen.
 Informeren beheerders van innamepunten voor drinkwater over het
incident en de mogelijke schadelijke gevolgen.
 Aandacht voor kwetsbare natuurgebieden.
 Wat is de aard van de vervuiling?
 Wat is de omvang van de vervuiling?
 Wat is de bron van de vervuiling?
 Wie is (mogelijk) verantwoordelijk voor de vervuiling (en dus ook voor de
kosten voor opruiming)?
 Wat zijn de chemische eigenschappen van de stof?
 Zijn er effecten naar het land?
 Zijn er effecten voor kwetsbare natuurgebieden?
 Zijn er effecten voor de gezondheid?
 Verwachte tijdsduur van het opruimen?
 Eventueel benodigd materieel/materiaal?
 Rijkswaterstaat heeft een uitgebreid scala aan middelen voor het opruimen
van met name olieverontreiniging.
 Brandweerkorpsen hebben middelen voor kleinschalige verontreinigingen .
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Processen Regionaal Crisisplan
Processen
Wat (bijzonderheden op het water)
Randvoorwaardelijke processen
Op- en afschaling
In eerste instantie schaalt de waterbeheerder intern op. De hulpdiensten
van de ‘landzijde’ schalen op wanneer er duidelijke effecten zijn voor de
landzijde en/of kwetsbare natuurgebieden.
Leiding en coördinatie
Eerste acties liggen bij de waterbeheerder. Het opruimen van de vervuiling
en de acties op het water stemt de beheerder af met betrokken
hulpdiensten. Vanaf GRIP 1 coördineert de Leider CoPI de multidisciplinaire
inzet op het water en land. Een liaison van de beheerder wordt toegevoegd
aan het CoPI.
Bevolkingszorg
Communicatie
De partij die eindverantwoordelijk is in dit scenario, heeft ook de
eindverantwoordelijkheid ten aanzien van crisiscommunicatie. De
eindverantwoordelijke partij stemt de pers- en publieksvoorlichting af met
betrokken gemeente(n), en /of andere waterbeheerder(s) (Rijkswaterstaat,
Waterschap of provincie).
Omgevingszorg
 Plaatsen waarschuwingsborden bij verontreiniging kust/oever (bijv. bij
strandopgang). Indien de gemeente niet de grondeigenaar/ beheerder
is ligt de verantwoordelijkheid voor het plaatsen van de borden bij de
beheerder/ grondeigenaar.
 Bij verontreiniging toegang tot kust/oever af sluiten (uitvoering door
politie).
 Starten opruimen verontreiniging kust bij vervuiling:
o minder dan 5 m3 (uitvoering door brandweer en/of
gespecialiseerde bedrijven).
o meer dan 5 m3 (uitvoering door Rijkswaterstaat).
 Opruimen verontreiniging oevers overige wateren (niet zijnde kust)
opstarten bij vervuiling (uitvoering door brandweer en/of
gespecialiseerde bedrijven).
Brandweerzorg
Ontsmetting
 Inzet vogelasiel en/of andere ontsmetting- en opvangcentra voor
besmeurde dieren.
 Vervuiling kust minder dan 5 m3 opruimen. Eventueel samen met
gespecialiseerde bedrijven.
 Vervuiling overige oevers (niet zijnde kust) meer en minder dan 5 m3
opruimen. Eventueel samen met gespecialiseerde bedrijven.
Informatiemanagement
Waarneming (meetwaarden) van de vervuiling kust/oevers. Waarneming
vastleggen als bewijsmateriaal voor politie en Rijkswaterstaat (i.v.m.
aansprakelijkheid en het verhalen van kosten).
Politiezorg
Mobiliteit
Toegangs- en afvoerwegen aanlandingsplaatsen voor de hulpverleners
vrijhouden.
Bewaken en beveiligen
Afzetten van kust/oevers bij verontreiniging.
Opsporing
Bij instellen plaatsdelict (PD) op het water afstemmen met verkeerspost
(RWS) i.v.m. mogelijke effecten voor de scheepvaart.
Opsporingsexpertise
Bemonstering/waarneming van de vervuiling samen met de
waterbeheerder en/of brandweer.
Gezondheidszorg
Spoedeisende medische
Bij ernstige gezondheidseffecten (toepassing) triage en vervoer.
hulpverlening
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Processen Regionaal Crisisplan
Processen
Publieke gezondheidszorg

Wat (bijzonderheden op het water)
 Maatregelen nemen waarmee voorkomen wordt dat burgers met de
vervuiling in aanraking komen. Indien nodig afkondigen vis- en
zwemverbod.
 Advies Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS).
 Gezondheidsonderzoek opstarten.
 Adviesfuncties: betrek adviseur hygiëne en infectiepreventie.

Waterbeheer en scheepvaartzorg
Waterkeren en

waterkwantiteitsbeheer

Waterkwaliteitsbeheer







Nautisch verkeersmanagement




Spuien en bemalen stoppen.
Waterinlaatsystemen bedrijven beschermen tegen verontreiniging.
Bestrijden conform calamiteitenbestrijdingsplan waterbeheerder;
Inzet op voorkoming vervuiling:
o Overpompen;
o Volpompen (met water zodat olie gaat drijven boven het gat en
niet uitstroomt);
o Inzet magneetplaten;
o Ballasten schip;
o Schip in haven varen om uitstroom te isoleren.
Nemen beschermende maatregelen:
o Inzet oliebestrijdingsmiddelen zoals oilbooms en veegsystemen;
o Zanddijken.
Bemonsteren van de vervuiling samen met de politie.
Analyseren van de watermonsters. Analyses vastleggen als
bewijsmateriaal voor politie en Rijkswaterstaat.
Informeren scheepvaart in de omgeving van het incident.
Scheepvaartregulering en indien nodig stremmen scheepvaart.
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9.3 Ongeval met gevaarlijke stoffen
Scenario 3. Ongeval met gevaarlijke stoffen
Beschrijving

Subscenario’s

Primair proces
Eindverantwoordelijk
Procesverantwoordelijk
Procedures
Aandachtspunten

Beeldvorming

Middelen

Het gaat hier vooral om incidenten waarbij giftige of brandbare gassen vanuit de
“verpakking” vrijkomen of giftige vloeistoffen die uitdampen en een gaswolk
vormen en die een gevaar (kunnen) vormen voor de volksgezondheid. Bij een
ongeval met een schip met een giftige lading kan een groter gebied bedreigd
worden dan de directe omgeving (afhankelijk van de hoeveelheid vrijkomende
stof, aard van de stof en de weersomstandigheden). De giftige gassen kunnen
ook het vaste land bereiken en de bevolking bedreigen.
 Hinderlijke lucht;
 Vrijkomen brandbare stof;
 Vrijkomen chemische stof;
 Vrijkomen radioactieve stof;
 Ontstaan gaswolk;
 Lekkage transportleiding;
 Aantreffen explosief;
 Gedumpte onbekende stof.
Bron- en emissiebestrijding
Burgemeester (tot en met GRIP 3) of voorzitter veiligheidsregio (bij GRIP 4)
Brandweer
 Procedure ontsluiten en aanleveren ladinggegevens binnenvaart;
 Procedure ontsluiten en aanleveren ladinggegevens zeevaart.
 De vaarwegbeheerder bepaalt (in overleg met de brandweer en het
havenbedrijf) de ligplaats, anker- of aanlegplaats van een incidentschip. Dit
besluit kan overigens pas genomen worden na toestemming van Inspectie
Leefmilieu en Transport (ILenT). Bij de keuze voor de ligplaats, anker- of
aanlegplaats wordt er rekening mee gehouden, dat de bevolking geen of zo
min mogelijk hinder ondervindt van de gevaarlijke stoffen.
 Waterschap inlichten i.v.m. mogelijk schadelijke gevolgen voor
waterkeringen of waterinlaatsystemen.
 Situatie schip?
 Wat is de bron? (brand, lekkage, dumpen, etc.)
 Om welke stof(fen) gaat het?
 Risico bemanning?
 Wat is het onveilige gebied?
 Is er gevaar voor de volksgezondheid?
 Zijn er effecten op het land?
 Is er invloed van het weer?
 Wat is de aard en omvang van de bron: stukgoed, gas of vloeistof?
 Is de bron continue of instantaan?
 Zijn de ladinggegevens bekend (zie procedures)?
 Klasse van gevaar?
 Overzicht middelen/eenheden Deltawateren (Bijlage 6 IBP DW).
 Landelijke eenheden: BOTMI en RIVM.
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Processen Regionaal Crisisplan
Processen
Wat (bijzonderheden op het water)
Randvoorwaardelijke processen
Melding en alarmering
Rekening houden met sirene alarmering en inzet NL-alert, dan minimaal
GRIP 3.
Op- en afschaling
Op korte termijn opschaling GRIP 3 of 4 mogelijk.
Leiding en coördinatie
Overweeg inzet Coördinatieteam Water (COT-W).
Informatiemanagement
Na de melding de bedrijven in het gebied direct informeren over het
incident (door verkeerspost/ meldkamer die de melding heeft ontvangen).
Bevolkingszorg
Communicatie
Bij pers- en publieksvoorlichting afstemmen met waterbeheerder,
havenbedrijf en betrokken bergers.
Publieke zorg
Bij ontruimen incidentschip met Verkeerspost, Kustwachtcentrum en GHOR
aanlandingsplaats getroffenen bepalen.
Evacuatie
Bij ontruimen incidentschip: organiseer dit samen met de gezagvoerder en
VP voor de inzet schepen in de omgeving.
Omgevingszorg
 Samen met waterbeheerder en EL&I (voorheen LNV) de verwachte
schade aan het milieu in kaart brengen.
 Samen met waterbeheerder en EL&I (voorheen LNV) advisering aan
crisisteams (CoPI, ROT, GBT en RBT) om schade aan milieu te beperken.
Informatie
Bij aanlanden: houd rekening met meerdere aanlandingsplaatsen
getroffenen i.v.m. registratie en opvang.
Brandweerzorg
Bron- en emissiebestrijding
 Vervoer/ platform organiseren voor brandweerpersoneel op het water
t.b.v. inzet incidentschip.
 Samen met RWS de ladinglijst van het incidentschip beoordelen en
advisering ROT.
 Inzetplan brandweer afstemmen met gezagvoerder en/of berger.
 De berger is verantwoordelijk voor het opstellen van het bergingsplan.
RWS keurt uiteindelijk het bergingsplan van de berger goed. Hierbij
wordt door RWS advies gevraagd van de brandweer.
 Als er ook sprake is van brand maak dan gebruik van scenariokaart 4.
Brand en/of explosie.
Ontsmetting
 Ontsmetten/ schoonmaken van water en oevers.
 Vraag advies aan GAGS bij ontsmetten/ schoonmaken van water en
oevers.
Politiezorg
Mobiliteit
 Toegangs- en afvoerwegen aanlandingsplaatsen voor de hulpverleners
vrijhouden.
Opsporing
 Bij instellen plaatsdelict (PD) op het water afstemmen met
verkeerspost i.v.m. scheepvaartregulering.
 Bij instellen PD bij ligplaats, aanleg- of ankerplaats binnen het
havengebied contactleggen met havenbedrijf.
Geneeskundige zorg
Spoedeisende medische
Bij ernstige gezondheidseffecten (toepassing) triage, behandelen en
hulpverlening
vervoer.
Publieke gezondheidszorg
 Advies Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS).
 Gezondheidsonderzoek opstarten.
 Medicatie, hygiëne en beschermende maatregelen treffen.
 Adviesfunctie: betrek adviseur hygiëne en infectiepreventie.
Psychosociale hulpverlening bij Indien van toepassing bij (in)direct getroffen personen die psychosociale
ongevallen en incidenten
hulp nodig hebben.
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Processen Regionaal Crisisplan
Processen
Water- en scheepvaartzorg
Waterkeren en
waterkwantiteitsbeheer
Waterkwaliteitsbeheer

Wat (bijzonderheden op het water)




Nautisch verkeersmanagement






Search And Rescue



Bij veel (vervuilt) bluswater stoppen met spuien en bemalen en
waterinlaatsystemen bedrijven dienen beschermd te worden.
Bij veel (vervuilt) bluswater neemt de beheerder of de berger vanuit
het bergingsplan maatregelen om de effecten te beperken.
In kaart brengen en beperken van schade aan milieu (zie ook
bevolkingszorg).
Informeren scheepvaart in de omgeving van het incident.
Scheepvaartregulering en indien nodig stremmen scheepvaart.
Ladinggegevens en stuwplan via verkeerspost opvragen bij
gezagvoerder/reder en deze doorgeven aan CoPI en ROT t.b.v. team
WVD/RWS.
In overleg met havenbedrijf en hulpdiensten (brandweer en
gemeenten) bepalen van vluchthaven voor afhandeling incidentschip.
Indien er ook sprake is van mensen in nood (op het water) maak dan
gebruik van scenariokaart 1. Mens (en dier) in nood.
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9.4 Brand en/of explosie
Scenario 4. Brand en/of explosie
Algemene beschrijving

Subscenario’s

Primair proces
Eindverantwoordelijk
Procesverantwoordelijk
Procedures
Aandachtspunten

Beeldvorming

Middelen

Van explosiegevaar is sprake wanneer er een ongeval is opgetreden op een
tanker met explosieve stoffen of gassen, een vrachtschip met lading met
explosieve eigenschappen veelal in containers vervoerd, een ongeval met een
gasleiding of problemen met vuurwerk en/of munitie aan boord van
transportschepen dan wel gevonden munitie uit het verleden. Belangrijk
aandachtspunt bij explosiegevaar is een snelle ontruiming van de omgeving. Het
gaat dan met name om de evacuatie van de aanwezigen op het schip. Daarnaast
dient door middel van verkeersmanagementmaatregelen voorkomen te worden
dat andere schepen in de gevarenzone komen.
Brand en/of explosie:
 op een pleziervaartschip;
 op een binnenvaartschip;
 op een rondvaartboot;
 op een zeeschip (in de lading, in de machinekamer of in een
accommodatie);
 op een cruiseschip of ferry.
Bron- en emissiebestrijding
Burgemeester (tot en met GRIP 3) of voorzitter veiligheidsregio (bij GRIP 4)
Brandweer
 Procedure ontsluiten en aanleveren ladinggegevens binnenvaart;
 Procedure ontsluiten en aanleveren ladinggegevens zeevaart.
 De vaarwegbeheerder bepaalt (in overleg met de brandweer en het
havenbedrijf) de ligplaats, anker- of aanlegplaats van een incidentschip. Dit
besluit kan overigens pas genomen worden na toestemming van Inspectie
Leefmilieu en Transport (ILenT). Bij de keuze voor de ligplaats, anker- of
aanlegplaats wordt er rekening mee gehouden, dat de bevolking geen of zo
min mogelijk hinder ondervindt van de brand en/of explosiegevaar.
 Waterschap inlichten i.v.m. mogelijke schadelijke gevolgen voor
waterkeringen of waterinlaatsystemen.
 Situatie schip?
 Wat brand er: lading, accommodatie of machinekamer?
 Wat zijn de risico's: brand blijft beperkt, snelle branduitbreiding, of
explosiegevaar?
 Risico bemanning?
 Wat is het onveilige gebied?
 Effecten voor het land?
 Is er invloed van het weer?
 Aantal personen in nood?
 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?
 Overzicht middelen/eenheden Deltawateren (Bijlage 6 IBP DW).
 Landelijke eenheden: BOT-MI en RIVM.
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Processen Regionaal Crisisplan
Processen
Wat (bijzonderheden op het water)
Randvoorwaardelijke processen
Melding en alarmering
Bij explosiegevaar met een mogelijk effectgebied op het land rekening
houden met sirene alarmering en inzet NL-alert, dan minimaal GRIP 3.
Op- en afschaling
Rekening houden met opschaling naar GRIP 2.
Leiding en coördinatie
Overweeg inzet Coördinatieteam Water (COT-W).
Informatiemanagement
Na de melding de bedrijven in het gebied direct informeren over het
incident (door verkeerspost/ meldkamer die de melding heeft ontvangen).
Bevolkingszorg
Communicatie
Bij pers- en publieksvoorlichting afstemmen met waterbeheerder,
havenbedrijf en betrokken bergers.
Publieke zorg
Bij ontruiming incidentschip met verkeerspost, Kustwachtcentrum en
GHOR aanlandingsplaats getroffenen bepalen.
Evacuatie
Bij ontruiming incidentschip: organiseer dit samen de met de gezagvoerder
en verkeerspost voor de inzet schepen in de omgeving.
Informatie
Bij aanlanden: houd rekening met meerdere aanlandingsplaatsen
getroffenen i.v.m. registratie en opvang.
Brandweerzorg
Bron- en emissiebestrijding
 Vervoer/ platform organiseren voor brandweerpersoneel op het water
t.b.v. inzet incidentschip (via Rijkswaterstaat).
 Binnen team WVD/RWS de ladinglijst en/of stuwplan van het
incidentschip beoordelen en advisering ROT.
 Inzetplan brandweer afstemmen met gezagvoerder en/of berger.
 De berger is verantwoordelijk voor het opstellen van het bergingsplan.
RWS keurt uiteindelijk het bergingsplan van de berger goed. Hierbij
wordt door RWS advies gevraagd van de brandweer.
 Overweeg inzet koel- en blusvaartuigen.
Informatiemanagement
 Indien gevaarlijke stoffen betrokken zie scenariokaart 3. Ongeval met
gevaarlijke stoffen.
Politiezorg
Mobiliteit
Toegangs- en afvoerwegen aanlandingsplaatsen voor de hulpverleners
worden vrij gehouden.
Opsporing
 Bij instellen plaatsdelict (PD) op het water afstemmen met VP i.v.m.
scheepvaartregulering.
 Bij instellen PD bij ligplaats, aanleg- of ankerplaats binnen het
havengebied contact leggen met havenbedrijf.
Geneeskundige zorg
Spoedeisende medische
Bij ernstige gezondheidseffecten (toepassing) triage, behandelen en
hulpverlening
vervoer.
Publieke gezondheidszorg
 Advies Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS)
 Gezondheidsonderzoek opstarten.
 Adviseur Gezondheidsonderzoeken bij Rampen (AGOR).
Psychosociale hulpverlening bij Indien van toepassing bij (in)direct getroffen personen die psychosociale
ongevallen en incidenten
hulp nodig hebben.
Water- en scheepvaartzorg
Waterkeren en
Bij vervuilt bluswater beoordeelt de waterbeheerder of maatregelen nodig
waterkwantiteitsbeheer
zijn om schadelijke effecten te beperken. Hierbij kan gedacht worden aan
het stoppen met spuien/bemalen en het beschermen van
waterinlaatsystemen.
Waterkwaliteitsbeheer
Bij veel (vervuilt) bluswater neemt de beheerder of de berger vanuit het
bergingsplan maatregelen om de effecten te beperken.
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Processen Regionaal Crisisplan
Processen
Nautisch verkeersmanagement

Search And Rescue

Wat (bijzonderheden op het water)
 Informeren scheepvaart in de omgeving van het incident.
 Bij explosiegevaar scheepvaart waarschuwen (op advies van de
brandweer).
 Scheepvaartregulering en indien nodig stremmen scheepvaart.
 Ladinggegevens en stuwplan via verkeerspost opvragen bij
gezagvoerder/reder en deze doorgeven aan CoPI en ROT t.b.v. team
WVD/RWS.
 In overleg met havenbedrijf en hulpdiensten (brandweer en
gemeenten) bepalen van vluchthaven voor blussing incidentschip.
 Indien er ook sprake is van mensen in nood (op het water) maak dan
gebruik van scenariokaart 1. Mens (en dier) in nood.
 Aandacht voor veilig optreden SAR-eenheden. Advisering via
brandweer.
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9.5 Ordeverstoring
Scenario 5. Ordeverstoring
Beschrijving

Subscenario’s

Primair proces
Eindverantwoordelijk
Procesverantwoordelijk
Procedures
Aandachtspunten

Beeldvorming

Middelen

Het scenario “Ordeverstoring” is denkbaar op veerboten of partyschepen.
Daarnaast kan ook worden gedacht aan grootschalige demonstraties en/of
blokkades door belangengroeperingen (milieu, visserij etc.). Er is sprake van een
ordeverstoring indien de dagelijkse orde aan boord van een schip verstoord is.
Als het incident wordt veroorzaakt door relschoppers aan boord zal het schip in
principe doorvaren naar de haven. De kapitein waarschuwt de politie, die de
relschoppers in de haven zal opwachten. Ook eventuele gewonden worden in de
haven opgevangen.
Orde verstoring:
 op een pleziervaartuig;
 bij een sluis of op de kant;
 op een partyboot;
 op een cruiseschip of ferry;
 met activisten op een vaartuig;
 met als gevolg stremming van de vaarweg/sluis.
Ordehandhaving
Burgemeester (tot en met GRIP 3) of voorzitter veiligheidsregio (bij GRIP 4)
Nationale Politie
Burgemeester is verantwoordelijk voor handhaving van de openbare orde en
veiligheid. Optreden Nationale politie (KLPD/Waterpolitie) na toestemming van
de burgemeester (bij strafbare feiten toestemming niet nodig).
 Aard en omvang van de ordeverstoring?
 Locatie van de ordeverstoring?
 Hinder voor de scheepvaart?
 Te verwachten ontwikkelingen?
 Is er invloed van het weer?
 Aantal personen in nood?
 Watergetrainde politie eenheden.
 Overzicht middelen/eenheden Deltawateren (Bijlage 6 IBP DW).
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Processen Regionaal Crisisplan
Processen
Wat (bijzonderheden op het water)
Randvoorwaardelijke processen
Op- en afschaling
Politie bepaalt in eerste instantie de op- en afschaling. Vanaf GRIP 1 wordt
er multidisciplinair opgeschaald.
Leiding en coördinatie
De leiding en coördinatie ligt primair bij de politie.
Bevolkingszorg
Communicatie
Bij pers- en publieksvoorlichting afstemmen met de Nationale politie
(KLPD/Waterpolitie).
Publieke zorg
 Bij ontruiming vaartuig met Nationale Politie en VP aanlandingsplaats
getroffenen bepalen.
 Bij bepalen opvanglocatie afstemmen met Nationale Politie en VP over
aanlandingsplaats.
Politiezorg
Mobiliteit
Toegangs- en afvoerwegen aanlandingsplaatsen voor de hulpverleners
worden vrij gehouden.
Opsporing
Bij instellen plaatsdelict op het water afstemmen met verkeerspost i.v.m.
scheepvaartregulering.
Speciale interventies
Overweeg inzet watergetrainde eenheden.
Geneeskundige zorg
Spoedeisende medische
Bij grote groepen slachtoffers triage, behandelen en vervoer opstarten.
hulpverlening
Psychosociale hulpverlening bij Indien van toepassing bij (in)direct getroffen personen die psychosociale
ongevallen en incidenten
hulp nodig hebben.
Water- en scheepvaartzorg
Nautisch verkeersmanagement  Informeren en inzetten scheepvaart in de omgeving van het incident.
 Scheepvaartregulering en indien nodig stremmen scheepvaart.
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9.6 Ecologisch incident
Scenario 6. Ecologisch incident
Beschrijving

Subscenario’s

Primair proces
Eindverantwoordelijk

Procesverantwoordelijk
Procedures
Aandachtspunten

Beeldvorming

Middelen

Er wordt gesproken van een ecologisch incident als zich omstandigheden
voordoen waardoor het ecologische evenwicht wordt verstoord door één van de
andere scenario’s of door besmettelijke dierziekten. Een virus of ziekte kan grote
aantallen dode en/of zieke flora en/of fauna veroorzaken. Bij dit scenario
moeten de risico’s voor de volksgezondheid continu bewaakt worden. Vooral
het inperken en afschermen van de bron en het besmette gebied is in dit
scenario van belang. Tevens is voorlichting een belangrijk deelproces waaraan
invulling moet worden gegeven.
 Aangespoelde vogels/dieren;
 Veel zieke/dode dieren in het water;
 Giftige algen in het water;
 Botulisme.
Waterkwaliteitsbeheer
Afhankelijk van de beheerder is de HID Rijkswaterstaat, de Dijkgraaf van het
Waterschap, de burgemeester/ voorzitter veiligheidsregio of de CvdK
eindverantwoordelijk (zie paragraaf 2.4 Bevoegdheden).
Afhankelijk van het water is Rijkswaterstaat, Waterschap, kust gemeente of
provincie procesverantwoordelijk (zie paragraaf 2.4 Bevoegdheden).
 Aandacht voor economische en ontwrichtende gevolgen voor de
maatschappij.
 Waterschap inlichten i.v.m. mogelijk schadelijke gevolgen voor
waterkeringen of waterinlaatsystemen.
 Informeren beheerders van innamepunten voor drinkwater over het
incident en de mogelijke schadelijke gevolgen.
 Veel patijen betrokken i.v.m. gezondheidsrisico’s, voedselveiligheid,
milieurisico’s en waterkwaliteit. Hierdoor is het van belang om snel
overzicht te hebben van het betrokken netwerk.
 Welke diergroep betreft het?
 Welke (giftige) algensoort betreft het?
 Wat is de omvang van het incident?
 Is er een aanwijsbare bron?
 Wat zijn de risico's voor de omgeving?
 Wat zijn de effecten naar land?
 Wat zijn de risico’s voor de mens?
 Expertise en inzet vogelkustassiel De Mikke.
 Landelijke eenheden: BOT-MI en RIVM.
 Opruimings- bestrijdingsmiddelen beheerder(s).
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Processen Regionaal Crisisplan
Processen
Wat (bijzonderheden op het water)
Randvoorwaardelijke processen
Op- en afschaling
In eerste instantie schaalt de beheerder intern op. De hulpdiensten van de
‘landzijde’ schalen op wanneer duidelijke effecten zijn voor de landzijde
en/of kwetsbare natuurgebieden.
Leiding en coördinatie
Eerste acties liggen bij de waterbeheerder. De acties (op het water) stemt
de beheerder af met betrokken hulpdiensten. Vanaf GRIP 1 coördineert de
Leider CoPI de multidisciplinaire inzet op het water en land. Een liaison van
de beheerder wordt toegevoegd aan het CoPI.
Bevolkingszorg
Communicatie
De partij die eindverantwoordelijk is in dit scenario, heeft ook de
eindverantwoordelijkheid ten aanzien van crisiscommunicatie. De
eindverantwoordelijke partij stemt de pers- en publieksvoorlichting af met
betrokken gemeente(n), en/of andere waterbeheerder(s) (Rijkswaterstaat,
Waterschap of provincie).
Omgevingszorg
 Plaatsen waarschuwingsborden bij het (zwem)water om contact met
het water te vermijden. Indien de provincie niet verantwoordelijk is
voor de zwemlocatie ligt de verantwoordelijkheid voor het plaatsen
van de borden bij de waterbeheerder.
 Samen met waterbeheerder en DR (voorheen LNV) de verwachte
schade aan het milieu in kaart brengen.
 Samen met waterbeheerder en DR (voorheen LNV) advisering aan
crisisteams (CoPI, ROT, GBT en RBT) om schade aan milieu te beperken.
 Inschakelen van vrijwilligers voor het opruimen van aangespoelde
vogels/dieren.
Brandweerzorg
Ontsmetting
Ontsmetten hulpverleners die betrokken zijn bij het schoonmaken van de
aangespoelde en/of zieke/dode dieren.
Politiezorg
Mobiliteit
Toegangs- en afvoerwegen aanlandingsplaatsen voor de hulpverleners
vrijhouden.
Gezondheidszorg
Spoedeisende medische
Toepassing triage, behandelen en vervoer.
hulpverlening
Publieke gezondheidszorg
 In kaart brengen en monitoren gezondheidsklachten door vervuilt
water.
 Maatregelen nemen waarmee voorkomen wordt dat burgers met de
vervuiling in aanraking komen. Indien nodig afkondigen vis- en
zwemverbod.
 Advies Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS)
 Gezondheidsonderzoek opstarten.
 Adviesfunctie: betrek adviseur hygiëne en infectiepreventie.
Psychosociale hulpverlening bij Indien van toepassing bij (in)direct getroffen personen die psychosociale
ongevallen en incidenten
hulp nodig hebben.
Informatiemanagement
Instellen publieksnummer voor gezondheidsvragen n.a.v. vervuilt water.
Water- en scheepvaartzorg
Waterkeren en
 Spuien en bemalen stoppen.
waterkwantiteitsbeheer
 Waterinlaatsystemen bedrijven beschermen tegen verontreiniging.
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Processen Regionaal Crisisplan
Processen
Waterkwaliteitsbeheer

Nautisch verkeersmanagement

Wat (bijzonderheden op het water)
 Verrichten van metingen/controles waterkwaliteit.
 Metingen vastleggen voor eventueel strafrechtelijk onderzoek en
aansprakelijkheid voor verhaal van gemaakte kosten door beheerder.
 Indammen vervuilt water.
 Bestrijding van het vervuilde water.
 In kaart brengen en beperken van schade aan milieu (zie ook
bevolkingszorg).
Informeren schepen over consequenties scheepvaart door bestrijding
ziekte/ giftige alg in het water.
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9.7 Aanvaring, stranding, zinkend en/of losgeslagen schip, object of lading
Scenario 7. Aanvaring, stranding, zinkend en/of losgeslagen schip, object of lading
Beschrijving

Subscenario’s

Primair proces
Eindverantwoordelijk
Procesverantwoordelijk
Procedures
Aandachtspunten

Beeldvorming

Middelen

Door een aanvaring, stranding of bij het verliezen van lading kan de doorvaart
van andere schepen in gevaar komen. Het lokaliseren en het laten verwijderen
van het schip, object of lading is hierbij hoofdzaak. Bij het stranden of
aanspoelen van objecten en goederen kan het gaan om gevaarlijke en/of
ongevaarlijke objecten. Hierop dienen de maatregelen te worden aangepast.
 Aanvaring in de vaarweg;
 Stranding in de vaarweg;
 Lading drijvend of gezonken;
 Stranding op de oever/op het strand/op de rand van de vaarweg;
 Lading aangespoeld op de oever/op het strand;
 Lading vermist.
Nautisch verkeersmanagement
Afhankelijk van de beheerder is de HID Rijkswaterstaat, de Havenmeester of de
CvdK eindverantwoordelijk (zie paragraaf 2.4 Bevoegdheden).
Afhankelijk van de beheerder is Rijkswaterstaat, havenbedrijf of provincie
procesverantwoordelijk (zie paragraaf 2.4 Bevoegdheden).
 Procedure ontsluiten en aanleveren ladinggegevens binnenvaart
 Procedure ontsluiten en aanleveren ladinggegevens zeevaart
 Eerste prioriteit: bepalen of er schade aan schip en/of lading is.
 Tijdig beschikken over ladinggegevens en stuwplan incidentschip.
 Bepalen inhoud overboord geslagen lading (containers).
 Informatie over contractvorming rederij en private berger;
 Waterschap inlichten i.v.m. mogelijke schadelijke gevolgen voor
waterkeringen of waterinlaatsystemen.
 Wat is er gebeurd?
 Wat is de omvang van het incident?
 Wat is de schade aan het schip?
 Wat is de lading en is deze beschadigd?
 Zijn er personen gewond?
 Wat zijn de gevolgen voor de scheepvaart?
Overzicht middelen/eenheden Deltawateren (Bijlage 6 IBP DW).
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Processen Regionaal Crisisplan
Processen
Randvoorwaardelijke processen
Melding en alarmering
Op- en afschaling
Leiding en coördinatie
Informatiemanagement

Bevolkingszorg
Communicatie
Omgevingszorg

Brandweerzorg
Bron- en emissiebestrijding

Wat (bijzonderheden op het water)
Bij explosiegevaar met een mogelijk effectgebied op het land rekening
houden met sirene alarmering en inzet NL-alert, dan minimaal GRIP 3.
Rekening houden met opschaling naar GRIP 2.
Overweeg inzet Coördinatieteam Water (COT-W). Wanneer ingezet
coördineert het COT-W de inzet op het water.
Na de melding de bedrijven in het gebied direct informeren over het
incident (door verkeerspost/ meldkamer die de melding heeft
ontvangen).
Bij pers- en publieksvoorlichting afstemmen met waterbeheerder,
havenbedrijf en betrokken bergers.
 Samen met waterbeheerder en DR (voorheen LNV) de verwachte
schade aan het milieu in kaart brengen.
 Samen met waterbeheerder en DR (voorheen LNV) advisering aan
crisisteams (CoPI, ROT, GBT en RBT) om schade aan milieu te
beperken.




Ontsmetting
Politiezorg
Mobiliteit
Bewaken en beveiligen
Opsporing
Geneeskundige zorg
Spoedeisende medische
hulpverlening
Publieke gezondheidszorg

Psychosociale hulpverlening bij
ongevallen en incidenten
Water- en scheepvaartzorg
Waterkwaliteitsbeheer




Binnen team WVD/RWS de ladinglijst en/of stuwplan van het
incidentschip beoordelen en advisering ROT.
Inzetplan brandweer afstemmen met gezagvoerder en/of berger.
De berger is verantwoordelijk voor het opstellen van het
bergingsplan. RWS keurt uiteindelijk het bergingsplan van de berger
goed. Hierbij wordt door RWS advies gevraagd van de brandweer.
Aangespoelde lading op stranden/oevers opruimen (mogelijk giftig).
In overleg met AGS en GAGS.

In kaart brengen of er grote toeloop van mensen is op de locatie waar
schip gestrand is en/of lading aangespoeld is.
Afzetten aangespoelde lading op stranden/oevers.
Bij instellen plaatsdelict (PD) op het water afstemmen met verkeerspost
i.v.m. scheepvaartregulering.
Bij ernstige gezondheidseffecten of gewonden (toepassing) triage,
behandelen en vervoer.
 In kaart brengen en monitoren gezondheidsklachten door mogelijk
giftige lading (containers).
 Advies Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS).
 Gezondheidsonderzoek opstarten.
 Medicatie, hygiëne en beschermende maatregelen treffen.
Indien van toepassing bij (in)direct getroffen personen die psychosociale
hulp nodig hebben.




Verrichten van metingen/controles waterkwaliteit.
Metingen vastleggen voor eventueel strafrechtelijk onderzoek en
aansprakelijkheid voor verhaal van gemaakte kosten door beheerder.
In kaart brengen en beperken mogelijke schade aan milieu (zie ook
bevolkingszorg).
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Processen Regionaal Crisisplan
Processen
Nautisch verkeersmanagement

Wat (bijzonderheden op het water)
 Informeren scheepvaart in de omgeving van het incident.
 Scheepvaartregulering en indien nodig stremmen scheepvaart.
 Ladinggegevens en stuwplan via verkeerspost opvragen bij
gezagvoerder/reder en deze doorgeven aan CoPI en ROT t.b.v. team
WVD/RWS.
 In overleg met havenbedrijf en hulpdiensten (brandweer en
gemeenten) bepalen van vluchthaven voor afhandeling incidentschip.
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10. Bijlagen
De volgende bijlagen zijn opgenomen in het document “Bijlagen Incidentbestrijdingsplan Deltawateren”.
Bijlage 1. Kaarten
Bijlage 2. Relatieschema’s per watersysteem
Bijlage 3. Uitvraagprotocol
Bijlage 4. Aanlandingsplaatsen
Bijlage 5. Verbindingsschema’s
Bijlage 6. Middelen
Bijlage 7. Afkortingen
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