Incidentbestrijdingsplan
Wegtunnels
N.V. Westerscheldetunnel
Sluiskiltunnel

versie 1.0
DEFINITIEF

DEFINITIEF - aan deze versie kunnen geen rechten ontleend
worden
datum
vrijgegeven:
22 mei 2015
Incidentbestrijdingsplan wegtunnels v.1.0 – 22 mei 2015 Veiligheidsregio Zeeland

beschrijving: definitief versie 1.0

1  48

Colofon:
Dit document is tot stand gekomen onder regie van planvorming crisismanagement
Veiligheidsregio Zeeland.
Disclaimer:
Deze versie is een definitieve versie incidentbestrijdingsplan wegtunnels van de werkgroep wegtunnels. Aan deze versie kunnen geen rechten ontleend worden. Alleen de
ondertekende schriftelijke versie is bindend.
Adres:
Veiligheidsregio Zeeland
Multidisciplinaire Planvorming crisismanagement
Postbus 8016
4330 EA Middelburg
www.vrzeeland.nl
Druk: versie 1.0, 26 feb 2015
Projectleiding, auteur en eindredactie
ing. P.D. Troost Multidisciplinair specialist planvorming crisismanagement
W.Gisolf Multidisciplinair specialist planvorming crisismanagement
Auteurs en leden werkgroep / met medewerking van:
Dit document is tot stand gekomen onder regie van multidisciplinaire planvorming
crisismanagement Veiligheidsregio Zeeland, binnen het project planvorming en implementatie wegtunnels voor Veiligheidsregio Zeeland in samenwerking met de keten- en
crisispartners.

DEFINITIEF - aan deze versie kunnen geen rechten ontleend worden Incidentbestrijdingsplan wegtunnels v.1.0 – 22 mei 2015 Veiligheidsregio Zeeland

2  48

Versie- en wijzigingsbeheer
Versie Datum
0.99
26 juni 2014

Wijzigingen t.o.v. vorige versie
Vaststelling eindconcept IBPWT en implementatieplan IBPWT
door bestuur Veiligheidsregio Zeeland
1.0
26 feb 2015 Vaststelling door bestuur Veiligheidsregio Zeeland
De eerste versie 1.0 van het incidentbestrijdingsplan wegtunnels vervangt het rampbestrijdingsplan Westerscheldetunnel d.d. 2005.
Inwerkingtreding: 22 mei 2015
Het beheer van het incidentbestrijdingsplan is belegd bij Veiligheidsregio Zeeland. Het beheerproces van wijzigingen is beschreven in dit plan.
Het incidentbestrijdingsplan wordt actueel gehouden door een periodieke (minimaal een jaarlijkse) controle van het plan en alle gegevens daarin. Hierbij is het mogelijk om delen en de bijlagen
zonder hernieuwde vaststelling jaarlijks aan te passen. Om deze cyclus te faciliteren worden de
wijzigingsverzoeken centraal geregistreerd. Wijzigingsverzoeken kunnen worden ingediend via
het onderstaande e-mailadres:
Veiligheidsregio Zeeland
t.a.v. Multidisciplinaire planvorming
Crisismanagement
Postbus 8016
4330 EA Middelburg

http://www.vrzeeland.nl
crisismanagement@vrzeeland.nl

Bij ontvangst van een wijzigingsverzoek zal deze worden geregistreerd. Binnen de beheercyclus
van het plan zullen de wijzigingsverzoeken beoordeeld worden door de beheergroep van het
plan. Afhankelijk van de beoordeling van de beheergroep zal de wijziging worden doorgevoerd of
afgevoerd. De indiener van een wijzigingsverzoek zal een terugkoppeling krijgen over de beoordeling van de beheergroep. Wijzigingsverzoeken worden alleen in behandeling genomen als deze
duidelijk omschreven zijn en de indiener bekend is.

DEFINITIEF - aan deze versie kunnen geen rechten ontleend worden Incidentbestrijdingsplan wegtunnels v.1.0 – 22 mei 2015 Veiligheidsregio Zeeland

3  48

Inhoudsopgave
1.

Inleiding ...........................................................................................................................7
1.1

Incidentbestrijdingsplan Wegtunnels ................................................................................. 7

1.2 Doel van het incidentbestrijdingsplan ................................................................................ 7
1.2.1
Wettelijke grondslag ................................................................................................... 8
1.2.2
Toepassing: de bruikbaarheid staat voorop ................................................................ 8
1.2.3
Samenhang met andere documenten ......................................................................... 9
1.2.4
Relatie met het regionaal crisisplan .......................................................................... 10
1.3

Uitgangspunten incidentbestrijdingsplan ........................................................................ 10

1.4

Uitwerking en afbakening................................................................................................. 10

1.5

Vaststellingsprocedure ..................................................................................................... 10

1.6 Beheer .............................................................................................................................. 11
1.6.1
Beheer en borging ..................................................................................................... 11
1.6.2
Actualisatie ................................................................................................................ 12
1.6.3
Vakbekwaam worden en blijven ............................................................................... 12
1.6.4
Evaluatie .................................................................................................................... 13
1.7

De Westerscheldetunnel .................................................................................................. 14

1.8

De Sluiskiltunnel ............................................................................................................... 16

1.9

Risico’s op hoofdlijnen...................................................................................................... 18

1.10
2.

3.

Zelfredzaamheid van de burger .................................................................................... 18

Maatgevende scenario’s ................................................................................................. 19
2.1

Inleiding ............................................................................................................................ 19

2.2

Incidentscenario en aanrijdscenario’s .............................................................................. 19

2.3

Maatgevende scenario’s................................................................................................... 20

Randvoorwaardelijke processen ..................................................................................... 25
3.1 Proces melding en alarmering .......................................................................................... 25
3.1.1
Meldingsprocedure.................................................................................................... 26
3.1.2
Alarmeringsschema ................................................................................................... 27
3.1.3
Incidentclassificatie scenario en aanrijdscenario 0, 1 of 2 ........................................ 28
3.2

Proces leiding en coördinatie ........................................................................................... 31

3.3 Proces op- en afschaling ................................................................................................... 32
3.3.1
Opschaling ................................................................................................................. 32
3.3.2
Opschalingsniveau Westerscheldetunnel .................................................................. 32
3.3.3
Opschalingsniveau Sluiskiltunnel............................................................................... 33
3.3.4
Afschaling .................................................................................................................. 33
3.4 Proces informatiemanagement ........................................................................................ 34
3.4.1
Algemeen................................................................................................................... 34
3.4.2
Communicatie- en informatiemiddelen..................................................................... 34
DEFINITIEF - aan deze versie kunnen geen rechten ontleend worden Incidentbestrijdingsplan wegtunnels v.1.0 – 22 mei 2015 Veiligheidsregio Zeeland

4  48

3.5
4.

Proces crisiscommunicatie ............................................................................................... 35

Incidentbestrijding wegtunnels ....................................................................................... 39
4.1

Inleiding ............................................................................................................................ 39

4.2 Inzetprocedure Westerscheldetunnel .............................................................................. 39
4.2.1
Algemene bestrijdingsfilosofie Westerscheldetunnel ............................................... 39
4.2.2
Veilig werken in de incidentbuis ................................................................................ 40
4.2.3
Veilige plaats in de incidentbuis ................................................................................ 40
4.2.4
Operationeel optreden in de onveilige fase .............................................................. 41
4.2.5
Leiding en coördinatie (operationeel) ....................................................................... 41
4.2.6
Opschaling en afschaling ........................................................................................... 41
4.2.7
Incidenten van openbare orde................................................................................... 42
4.3 Inzetprocedure Sluiskiltunnel ........................................................................................... 43
4.3.1
Algemene bestrijdingsfilosofie Sluiskiltunnel ............................................................ 43
4.3.2
Veilig werken in de incidentbuis ................................................................................ 44
4.3.3
Veilige plaats in de incidentbuis ................................................................................ 44
4.3.4
Operationeel optreden in de onveilige fase .............................................................. 44
4.3.5
Leiding en coördinatie (operationeel) ....................................................................... 45
4.3.6
Opschaling en afschaling ........................................................................................... 45
4.3.7
Incidenten van openbare orde................................................................................... 45
4.4

U-routes - Vaste uitwijkroutes bij calamiteiten op de wegen .......................................... 46

4.5 CoPI locaties ..................................................................................................................... 47
4.5.1
Incident in de Westerscheldetunnel .......................................................................... 47
4.5.2
Incident in de Sluiskiltunnel ....................................................................................... 48
Bijlagen zijn opgenomen in een separaat document: “Bijlagen incidentbestrijdingsplan Wegtunnels”.

DEFINITIEF - aan deze versie kunnen geen rechten ontleend worden Incidentbestrijdingsplan wegtunnels v.1.0 – 22 mei 2015 Veiligheidsregio Zeeland

5  48

Leeswijzer
Doel van dit incidentbestrijdingsplan is om een inhoudelijk effectief en procedureel juist plan te
hebben waarin taken van alle bij de bestrijding van een incident betrokken diensten beschreven
zijn. Dit incidentbestrijdingsplan is ontwikkeld voor de incidentenbestrijding in de Sluiskiltunnel
en in de Westerscheldetunnel.
Voor het plan zijn de volgende kaders gehanteerd.




De scope is multidisciplinair;
Het plan is bruikbaar voor alle niveaus van opschaling;
Het plan gaat in op de te nemen acties en niet op de monodisciplinaire uitwerking daarvan.

Het incidentbestrijdingsplan is het op een gestructureerde wijze ordenen van taken, bevoegdheden en plannen van de verschillende bij een (dreigend) tunnel incident betrokken overheden,
hulpdiensten en organisaties. Het incidentbestrijdingsplan is bedoeld voor operationele en
bestuurlijke functionarissen die te maken kunnen krijgen met een (dreigend) tunnelincident in de
Sluiskiltunnel en/of Westerscheldetunnel. Het incidentbestrijdingsplan geeft inzicht in de mogelijke gevolgen bij een incident en de belangrijkste aandachtspunten hierbij voor hulpdiensten en
ketenpartners. De functionarissen en bestuurders kunnen naar aanleiding van het incidentbestrijdingsplan vaststellen wat de benodigde maatregelen zijn en wie voor de uitvoering van deze
maatregelen verantwoordelijk is.
Het plan is opgebouwd volgens onderstaand schema:
Hoofdstuk 1: Inleiding
Hoofdstuk 2: Maatgevende scenario’s
Hoofdstuk 3: Randvoorwaardelijke processen
Hoofdstuk 4: Incidentbestrijding wegtunnels
Bijlagen – separaat document
In de bijlage is onder andere het vaststellingsbesluit opgenomen.
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1. Inleiding
1.1

Incidentbestrijdingsplan Wegtunnels
In 2003 is het rampbestrijdingsplan Westerscheldetunnel vastgesteld door de burgemeester van
de gemeente Borsele en door de burgemeester van de gemeente Terneuzen. In september 2005
is dit plan geactualiseerd en bestuurlijk vastgesteld. Medio 2011 is multidisciplinair besloten het
rampbestrijdingsplan Westerscheldetunnel niet te actualiseren en de planvorming voor de
incidentbestrijding in de Westerscheldetunnel tezamen met de nog te ontwikkelen planvorming
voor de Sluiskiltunnel generiek te borgen in een incidentbestrijdingsplan Wegtunnels.
De reden hiervoor is:






1.2

Het is wettelijk niet verplicht om voor een inrichting als de Westerscheldetunnel en
Sluiskiltunnel een rampbestrijdingsplan te hebben. De Westerscheldetunnel en Sluiskiltunnel zijn beiden een risico-object, waar een dergelijke ramp of zwaar ongeval zich
kan voordoen.
Het nu vigerende rampbestrijdingsplan voor de Westerscheldetunnel is geen operationeel plan en juist hieraan is behoefte bij zowel de hulpverleners als de tunnelexploitant.
Het incidentbestrijdingsplan Wegtunnels sluit beter aan bij de praktijk, dit conform het
beleid- en uitvoeringskader planvorming Veiligheidsregio Zeeland: de bruikbaarheid staat
voorop.
Als de Sluiskiltunnel is aangelegd en wordt opgeleverd, dan is het werk van de B.V. KKS
gedaan en houdt deze op met bestaan. De Provincie Zeeland is vanaf dat moment eigenaar van de tunnel en de aansluitende wegen. De Provincie Zeeland onderhoudt die wegen. Het beheer, het onderhoud, de veiligheid en het verkeersmanagement van de Westerscheldetunnel en Sluiskiltunnel wordt uitgevoerd door de N.V. Westerscheldetunnel.

Doel van het incidentbestrijdingsplan
Het doel van dit incidentbestrijdingsplan is het op een gestructureerde wijze ordenen van taken,
bevoegdheden en plannen van de verschillende bij het tunnelincident betrokken overheden,
hulpdiensten en organisaties. Het is bedoeld voor functionarissen in de hoofdstructuur, die te
maken kunnen krijgen met een tunnelincident. Het geeft inzicht in de mogelijke gevolgen bij een
tunnelincident en de belangrijkste aandachtspunten hierbij voor hulpdiensten en ketenpartners.
De functionarissen en bestuurders kunnen naar aanleiding van dit plan vaststellen wat de
benodigde maatregelen zijn en wie voor de uitvoering van deze maatregelen verantwoordelijk is.
Dit incidentbestrijdingsplan richt zich op de responsfase van een tunnelincident:
De voornaamste karakteristieken van de diverse typen tunnelincidenten;
De rollen, taken en verantwoordelijkheden bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing
en ongevallenbestrijding van de diverse organisaties die betrokken zijn bij een feitelijk
tunnelincident;
Het operationeel concept van de kritische responsprocessen;
Maatregelen, ter bestrijding van het tunnelincident.
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1.2.1

Wettelijke grondslag
Het incidentbestrijdingsplan wegtunnels is – net als het Regionaal Zeeuws Crisisplan – een
operationeel document. Het is aanvullend op het Regionaal Zeeuws Crisisplan en bevat informatie en samenwerkingsafspraken die van toepassing zijn specifiek voor Wegtunnels. In het bijzonder de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel. Het hebben van een incidentbestrijdingsplan is
geen wettelijke verplichting. Echter voor de incidentbestrijding wegtunnels kan niet worden
volstaan met alleen het Regionaal Zeeuws Crisisplan. Daartoe is aanvullend op het Regionaal
Zeeuws Crisisplan een multidisciplinair incidentbestrijdingsplan wegtunnels ontwikkeld. Bij de
afweging om te komen tot een incidentbestrijdingsplan speelt o.a. bestuurlijke gevoeligheid
alsmede de operationele behoefte een zeer grote rol.
Definitie van een incident:
Er is geen officiële definitie van een incident. Toch gebruiken rampenbestrijders het woord
regelmatig. Van Dale noemt een incident 'een storend voorval'. Een incident is te omschrijven als
een voorval dat de openbare orde in enige mate stoort.
Wet veiligheidsregio’s (Wvr)
Er is geen wettelijk grondslag voor het opstellen van een incidentbestrijdingsplan in de Wet
veiligheidsregio’s en Besluit Veiligheidsregio’s. Het bestuur veiligheidsregio heeft de bevoegdheid om, naast de wettelijk verplichte plannen, objectgebonden dan wel scenariogebonden
plannen vast te stellen. Om deze bevoegdheid te effectueren en het gehele proces van vaststelling, borging en implementatie te borgen is het beleid- en uitvoeringskader planvorming van
toepassing. Tevens heeft het Algemeen Bestuur op basis van het Regionaal Risicoprofiel besloten
dat er ook planvorming moet zijn voor wegtunnels.
Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw)
In de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw) en Regeling aanvullende regels
veiligheid wegtunnels (Rarvw) d.d. juli 2013 worden regels gesteld over de tunnelveiligheid en
een veiligheidsbeheerplan (art. 6 lid 2). Het veiligheidsbeheerplan omvat ten minste de organisatie van het tunnelbeheer, de afstemming van dit beheer met de hulpverleningsdiensten, de
verkeersbegeleiding, de instandhoudingsactiviteiten en de bestrijding van rampen of andere
gebeurtenissen in of bij een tunnel die een mensenleven, het milieu of de tunnel in gevaar
kunnen brengen. Het incidentbestrijdingsplan is opgesteld voor een incident in de tunnel De
maatregelen ten aanzien van de effecten zijn specifiek in dit plan beschreven.
Waarvoor?
De Westerscheldetunnel en Sluiskiltunnel zijn beiden een risico-object, waar een dergelijk
incident zich kan voordoen. Het betreft hier geen inrichting waarvoor er een plicht bestaat om
een rampbestrijdingsplan op te stellen (art. 17 Wvr, art. 6.1.1 Besluit veiligheidsregio’s, art.8
Besluit Risico’s Zware Ongevallen).

1.2.2

Toepassing: de bruikbaarheid staat voorop
Dit incidentbestrijdingsplan is een generiek operationeel plan, dat van toepassing is op de multidisciplinaire incidentbestrijding bij de wegtunnels; Westerscheldetunnel (WST) en Sluiskiltunnel
(SKT). Het incidentbestrijdingsplan is gericht op het gebruik ervan tijdens het eerste operationele
optreden ter plaatse bij een incident en voor de functionarissen werkzaam binnen de hoofdstructuur in het Commando Plaats Incident (CoPI) het Regionaal Operationeel Team (ROT) en
(Regionaal/Gemeentelijk) Beleidsteam (GBT of RBT). Het plan dient ook te worden toegepast
door de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) en door de individuele leidinggevenden van de
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hulpverleningsdiensten en keten- en/of crisispartners, waaronder bijvoorbeeld de officieren van
dienst van de verschillende disciplines. In de toepassing van het incidentbestrijdingsplan wordt
gebruik gemaakt van beschikbare digitale datastromen met specifieke bedrijfs- en omgevingsgegevens. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van verbeterde analysemethodieken, waarmee de
beeldvorming van een incident accuraat en naar de actuele omstandigheden kan worden opgebouwd en welke de besluitvorming (met name de verwachte en werkelijke uitwerking van de
genomen besluiten) ondersteunen. Van de gebruikers van dit incidentbestrijdingsplan wordt
verwacht, dat zij bekend zijn met de aan dit incidentbestrijdingsplan gerelateerde plannen en
procedures, zoals de GRIP-procedure en monodisciplinaire plannen.

1.2.3

Samenhang met andere documenten
Voor het taakgebied crisisbeheersing bestaan vele documenten. In figuur 1 staat voor het plan
op hoofdlijnen een overzicht van de plannen die naast het plan van toepassing (kunnen) zijn.
Figuur 1: samenhang plan met andere documenten

(inter)nationale verdragen /
protocollen / planvormen

convenanten/ bilaterale- / samenwerkingsovereenkomsten

wet- en regelgeving
WARV/RARV/WVR/BVR

Regionaal Zeeuws Crisisplan
(inclusief GRIP)

Calamiteitenbestrijdingsplan
-Westerscheldetunnel
-Sluiskiltunnel

Beleid en uitvoeringskader
planvorming

Incidentbestrijdingsplan
Wegtunnels

Westerscheldetunnel

Sluiskiltunnel

-Procedures;
-Protocollen;
-Checklists;
-Scenariokaarten;
-Voorbewerkte gegevensbestanden;
-Aanvalsplannen;
-Multidisciplinaire Bereikbaarheidskaarten per
discipline.
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1.2.4

Relatie met het regionaal crisisplan
Veiligheidsregio Zeeland heeft een Regionaal Zeeuws Crisisplan (hierna genoemd: het crisisplan).
Het crisisplan beschrijft een generieke aanpak van alle mogelijke crisissituaties in de regio
Zeeland, met een beschrijving van afgesproken bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden
en afspraken over randvoorwaarden als melding & alarmering, op- & afschaling, leiding & coördinatie en informatiemanagement. Het crisisplan bevat tevens een uitwerking van de hoofdstructuur en een uitwerking van de processen bevolkingszorg, brandweerzorg, geneeskundige
zorg, politiezorg en water- en scheepvaartzorg en benoemt de overige ketenpartners. Het
incidentbestrijdingsplan is een verbijzondering van het crisisplan. Indien in dit plan geen nadere
uitwerking is verzorgd, kan op het crisisplan worden teruggevallen. Tot het crisisplan behoort
ook de GRIP-regeling.

1.3

Uitgangspunten incidentbestrijdingsplan
De volgende uitgangspunten zijn voor het opstellen van het plan gehanteerd:
1. De bruikbaarheid staat voorop op strategisch, tactisch, operationeel niveau;
2. Alleen aanvullingen c.q. afwijkingen t.o.v. het Regionaal Zeeuws Crisisplan worden in de
afzonderlijke hoofdstukken beschreven;
Voor dit plan geldt dat specifiek voor algemeen gaat. Dit betekent dat allereerst de in het plan
beschreven maatregelen en organisatie toegepast moeten worden. Voor sommige processen is
het gestelde in het Regionaal Zeeuws Crisisplan afdoende. Het plan moet dan ook te allen tijde
tezamen met het Regionaal Zeeuws Crisisplan worden gebruikt.

1.4

Uitwerking en afbakening
Het incidentbestrijdingsplan is opgesteld voor een incident in de Westerscheldetunnel en Sluiskiltunnel. Een incident betreft een ongeval met effecten die zelfstandig door de veiligheidsregio
afgehandeld kunnen worden, waarbij (uitgebreide) regionale en eventuele nationale coördinatie
en bijstand nodig blijkt of ongevallen waarbij regionale en/of nationale belangen in het geding
zijn, waarbij bestuurlijke besluitvorming noodzakelijk is. Voorbeelden hiervan zijn ongevallen
waarvan de effecten van dit soort ongevallen ook buiten de inrichtingen tot op grotere afstanden
gevolgen hebben.
Het incidentbestrijdingsplan beschrijft de maatregelen die gebaseerd zijn op de scenario’s uit het
calamiteitenplan. Voor meer routinematige calamiteiten wordt er gewerkt volgens de reguliere
vastgestelde inzetprocedures bedoeld voor o.a. brandweer, politie en geneeskundige eenheden.

1.5

Vaststellingsprocedure
Het incidentbestrijdingsplan Wegtunnels is voor een periode van vier jaar vastgesteld.
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1.6
1.6.1

Beheer
Beheer en borging
Het incidentbestrijdingsplan moet een actueel document zijn. Een document als het incidentbestrijdingsplan heeft geen statisch karakter (het is een levend document). Alle veranderingen die
plaatsvinden bij de tunnels, binnen de hoofdstructuur en alle veranderingen die plaatsvinden
binnen de hulpverleningsketen moeten terug te vinden zijn. Het beschrijft de situatie die op een
bepaald moment is vastgesteld. Internationale, nationale en regionale ontwikkelingen zullen
periodiek tot bijstelling en actualisering van dit plan leiden.
Naast het actueel houden van verschillende gegevens is het ook noodzakelijk dat alle ketenpartners in het plan goed met elkaar kunnen samenwerken en in het bijzonder optimaal op elkaar
ingespeeld zijn voor de aanpak van de in dit plan beschreven scenario’s. Om te komen tot een
goede planvorming dient in voldoende mate aandacht besteed te worden aan het actueel
houden van het plan en aan het testen en oefenen van onderdelen van het plan in de praktijk op
juistheid, bruikbaarheid en volledigheid.
De in dit plan beschreven werkwijze zal regelmatig worden getest en beoefend. Op basis van
testen en oefeningen en de ervaring met de bestrijding van feitelijke incidenten conform dit plan
zal regelmatig worden beoordeeld of het plan nog actueel is. Zo nodig zal het plan worden
geactualiseerd.
In tabel 1: informatiebeheer wordt aangeduid welke onderwerpen kunnen leiden tot een actualisatie van onderdelen van het incidentbestrijdingsplan. De frequentie van actualisatie hangt af
van de veranderingen. Het één en ander zal moeten leiden tot een operationeel plan, dat altijd
actueel is. De in tabel 1 genoemde organisaties en mogelijke onderwerpen zijn niet alles omvattend.
Tabel 1: Informatiebeheer
Organisatie
Nationaal / Ministeries en
gelieerde instituten
Regionaal / Veiligheidsregio

Exploitant
N.V. Westerscheldetunnel
Meldkamer
Brandweer
GHOR
Politie
Gemeenten
Ketenpartners
Allen

Mogelijke onderwerpen
Gewijzigde wet- en regelgeving. Gewijzigd nationaal beleid op het
gebied van de tunnelincidentbestrijding.
Wijzigingen regionaal crisisplan, GRIP-procedure, multidisciplinaire
afspraken. Inzicht in maatregelen bij rampen en/of crisis en verandering
taken en/of organisatie hulpverleningsdiensten en ketenpartners.
Basisvereisten crisismanagement.
Gegevens object, melding- en alarmeringsprocedures, samenwerkingsafspraken door o.a. convenant, overeenkomsten.
Meldings-, en alarmeringsprocedures
Brandweerzorg o.a. bron- en effectbestrijding, redding en technische
hulpverlening
Geneeskundige zorg o.a. gewondenspreidingsplannen, behandelprotocollen.
Politiezorg o.a. mobiliteit, verkeerscirculatieplannen,verstoring
Bevolkingszorg, o.a. crisiscommunicatie, evacuatie, verandering omgeving, samenwerkingsafspraken.
Samenwerkingsafspraken, convenanten, bilaterale verdragen
Meldings- en alarmeringsprocedures en telefoonnummers.
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1.6.2

Actualisatie
Jaarlijkse controle
Het incidentbestrijdingsplan wordt actueel gehouden door een periodieke (minimaal een jaarlijkse) controle van het plan en alle gegevens daarin. De coördinatie van deze activiteiten ligt in
handen bij de multidisciplinair specialist planvorming crisismanagement. De multidisciplinair
specialist planvorming crisismanagement draagt zorg voor het verzamelen van alle gegevens en
vraagt minimaal eenmaal per jaar advies aan de overige hulpverleningsdiensten en ketenpartners over de eventuele consequenties die veranderingen voor dit plan hebben. Tevens wordt
zorg gedragen voor een volledig dossier. Indien één van de partners die een rol spelen bij dit
incidentbestrijdingsplan op de hoogte is van cruciale veranderingen die een mogelijk effect
hebben op dit incidentbestrijdingsplan, dan neemt deze partner onmiddellijk contact op met
Veiligheidsregio Zeeland. Gezamenlijk overleggen zij de te nemen stappen om zo spoedig mogelijk te komen tot een actueel incidentbestrijdingsplan.
 Per kalenderjaar wordt aan het bestuur gerapporteerd en zonodig wijzigingsvoorstellen
gedaan. Er wordt ingezet op invoering middels aandacht bij thematische oefeningen en
op korte introducties op alle mogelijke momenten, bij betrokken disciplines en ketenpartners.
3 jaarlijkse herziening
Het bestuur van de veiligheidsregio beziet met passende tussenpozen doch ten minste éénmaal
per drie jaar of het incidentbestrijdingsplan moet worden herzien en bijgewerkt. Het houdt
daarbij rekening met veranderingen die zich in de inrichting of in de omgeving daarvan hebben
voorgedaan, met veranderingen in de organisatie en taken van bij de bestrijding van incidenten
betrokken diensten en organisaties, met nieuwe technische kennis en met inzichten omtrent de
bij incidenten te nemen maatregelen. Het toezien op de actualisatie valt onder de verantwoordelijkheid van Veiligheidsregio Zeeland. Het beheer van het incidentbestrijdingsplan is in handen
van crisismanagement. De beheerder is de multidisciplinair specialist planvorming crisismanagement.

1.6.3

Vakbekwaam worden en blijven
Ieder plan draagt het risico in zich om “in een la of kast te verdwijnen”. Dit risico is extra groot als
zo’n plan zich vooral richt op situaties, waarvan op het moment van besluitvorming en vaststelling niet direct sprake is. Voor dit incidentbestrijdingsplan geldt dit dubbel. De werking van het
plan is ook alleen door praktijkervaring te controleren, te optimaliseren en continue te actualiseren en bij te stellen. Waar het bij opleiden vooral gericht is op kennisoverdracht, gaat het bij
trainen en oefenen vooral om het regelmatig opdoen en onderhouden van ervaring en vaardigheden. Opleiden, trainen en oefenen is op alle niveaus noodzakelijk om kennis en vaardigheden
op het gewenste niveau te onderhouden. Voor een effectieve operationele inzet is het belangrijk
dat de betrokken diensten en functionarissen goed voorbereid zijn op de door hun uit te voeren
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het opleiden , trainen en oefenen van onderdelen uit het incidentbestrijdingsplan is daarbij noodzakelijk, zeker gezien het feit dat veel
incidenten geen dagelijkse routine zijn.
Opleiden, trainen en oefenen en planvorming zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De
wisselwerking bestaat eruit dat plannen worden toegepast in opleidingen, oefeningen en trainingen en dat vice versa input wordt gegenereerd voor de planvorming. Training en oefeningen
verduidelijken immers mogelijke knelpunten en lacunes in de planvorming. Bovendien vormen
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opleidingen, trainingen en oefeningen een veilige omgeving om daar, waar nog geen plannen
bestaan, mogelijke oplossingsrichtingen te testen. Het incidentbestrijdingsplan zal nooit zijn doel
bereiken als er niet mono- en multidisciplinair opgeleid , geoefend en getraind wordt door alle
partners. Alle trainingen en oefeningen worden op een gebruikelijke wijze geëvalueerd. De
evaluatie wordt vervolgens gebruikt als leidraad voor het vaststellen van de oefendoelen van de
volgende multidisciplinaire trainingen en oefeningen en leveren input voor mogelijke bijstelling
van plannen.


Veiligheidsregio Zeeland draagt er zorg voor dat jaarlijks onderdelen van het incidentbestrijdingsplan beproefd worden in een oefening en/of training. Dit is vastgelegd in het
meerjarenplan OTO Wegtunnels (WST/SKT).

MOTO plannen
Onder de implementatie van dit plan 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. Het MOTO-traject wordt samen met de exploitant uitgewerkt en verwerkt in de reguliere
MOTO-plannen. Hierin wordt onder andere beschreven hoe de functionarissen voorbereid
worden op incidentbestrijding in een wegtunnel, zoals vermeld in het implementatieplan incidentbestrijdingsplan wegtunnels.
Afstemming MOTO
Op initiatief van VRZ vindt afstemming plaats tussen de betrokken partijen 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 dit incidentbestrijdingsplan gezamenlijk voorbereid en uitgevoerd worden.

1.6.4

Evaluatie
Door incidenten te evalueren, kan van eventuele fouten worden geleerd en kan het incidentbestrijdingsplan worden verbeterd. Indien nodig worden op basis van de evaluatierapporten
aanpassingsvoorstellen gedaan. De evaluatie kan geïnitieerd worden door zowel Veiligheidsregio
Zeeland als door één van de andere betrokken ketenpartners. Rapportage vindt plaats aan het
bestuur Veiligheidsregio Zeeland. De evaluatie wordt toegevoegd aan het veiligheidsdossier van
N.V. Westerscheldetunnel. Andere veiligheidsregio’s, die nut kunnen hebben van de opgedane
ervaringen worden geïnformeerd.
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1.7

De Westerscheldetunnel
NAW-gegevens
Object
Naam
Vestigingslocatie
Plaats
Postadres

Westerscheldetunnel (WST)
N.V. Westerscheldetunnel
Westerscheldetunnelweg 1
Borssele
Postbus 303
4460 AS Goes
Contactfunctionaris Manager Technisch Beheer en Onderhoud (TBO) N.V. Westerscheldetunnel

1.7.1
Ligging De Westerscheldetunnel is gelegen onder de Westerschelde en verbindt ZuidBeveland (ter plaatse gemeente Borsele) met Zeeuws-Vlaanderen (ter plaatse
gemeente Terneuzen).
1.7.2

Het tracé Zuid- Loopt van noord naar zuid door drie polders: de nieuwe West-Kraaijertpolder,
Beveland de Borsselepolder en de Ellewoutsdijkpolder. De weg begint vanaf de N 254
(Sloeweg) even ten zuiden van Nieuwdorp en gaat bij Ellewoutsdijk de tunnel
in. Op weg naar de tunnel stijgt het tracé naar een hoogte van 6,5 m +NAP om
de zogenoemde kanteldijk te passeren die rond de tunneltoerit ligt. Deze
kanteldijk beschermt de tunnel tegen overstromingen vanuit de achterliggende
polder. Omgekeerd beschermt de dijk de polder als de tunnel zou vollopen. Na
het kruisen van de kanteldijk daalt de weg in de tunneltoerit met een maximale
helling van 4,5%.
Het tolplein Ligging tussen ‘s-Heerenhoek en Borssele, op circa vijf kilometer van de tunnelingang op Zuid-Beveland. Voor een goede verkeersafwikkeling zijn voor de
tolheffing 7 lanen per rijrichting aanwezig. Verder zijn aanwezig een verzorgingsplaats met voorzieningen als een busstation, carpoolplaats, parkeerplaats,
fietsenstalling en een onderhoudsvoorziening en een kantoorgebouw van
waaruit de bediening en bewaking van de tunnel plaatsvindt.
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Het tracé Aan de Zeeuws-Vlaamse kant komt de weg eveneens met een hellingspercenZeeuws- tage van maximaal 4,5% weer omhoog. Na het passeren van de kanteldijk, op
Vlaanderen een hoogte van 6,5 m +NAP, sluit de weg aan op de H.H. Dowweg. Verderop
naar het zuiden wordt het tracé onder de spoorlijn Dow-Sluiskil geleid. De
toeleidende weg sluit ten slotte aan op de N 61.
Technische De tunnel van 6,6, kilometer bestaat uit: 2 tunnelbuizen met elk 2 rijstroken
gegevens van 3,5 meter breed plus 2 stroken van 70 cm aan weerszijden van de rijbaan,
geen vluchtstrook, de binnendiameter van de buis bedraagt 10,1 meter. De
helling bedraagt max. 4,5 %, het diepste punt ligt 60 meter onder NAP. De
maximale doorrijhoogte is 4,3 meter. De rijstroken zijn bestemd voor auto’s,
bussen, vrachtwagens, caravans en motoren. De Westerscheldetunnel is niet
toegankelijk voor voetgangers en (brom)fietsers. In de tunnel geldt een maximale snelheid van 100km/uur. De beide tunnelbuizen zijn om de 250 meter
verbonden door dwarsverbindingen met een lengte van plusminus 12 meter
die als vluchtweg dienen. In totaal zijn er 28 dwarsverbindingen, één in iedere
toerit en 26 dwarsverbindingen tussen de tunnelbuizen. De dwarsverbindingen zijn aan weerszijden voorzien van genummerde vluchtdeuren.
In elke tunnel- 26 dwarsverbindingen
135 ‘alarm stap uit’ borden
buis zijn 135 hulpposten
550 verlichtingspunten
aanwezig 52 camera’s
468 detectielussen in het asfalt
40 ventilatoren
185 luidsprekers van de omroepinstallatie
Activiteiten De tunnel is ontworpen als autoweg. In de tunnel is het vervoer van gevaarlijke
stoffen van cat. C toegelaten. Per tunnelbuis rijdt het verkeer in 1 richting. N.B.
Tijdens onderhoud (eens in de 4 weken) en bij langdurige stremming van één
buis wordt in de tunnel door 1 buis in 2 richtingen gereden. Er gelden dan
restricties waaronder toeritdosering, snelheidsbeperking en inhaalverbod.
Aantal aanwe- Het maximaal aantal aanwezige personen in één buis waarvan in dit plan
zige personen wordt uitgegaan bedraagt plusminus 200 (500 m file van gemengde samenstelling). N.B. In het geval van langzaam rijdend verkeer in één tunnelbuis kan er
een systeem van toeritdosering ingeschakeld worden. Dit systeem reduceert
het aantal verkeersdeelnemers in de tunnel op één en hetzelfde moment
Wetgeving Het bedrijf is vergunningplichtig op grond van onder meer wetgeving terzake
tunnelbouw, milieu en tunnelveiligheid:
 Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Rarvw)
 Tunnelwet Westerschelde: wet van 1 oktober 1998;
 Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw), Wet van 1 juli
2013
 Bouwvergunning: afgegeven d.d. 8 september 1998;
 Gebruiksvergunning: afgegeven d.d. 5 december 2002.
 Omgevingsbesluit: 2012
De gemeenten bezitten een overzicht van de actuele vergunningstatus van het
bedrijf. Deze informatie is beschikbaar bij de gemeenten Borsele en Terneuzen.
Bereikbaarheid In geval van incidenten is de tunnel voor de hulpdiensten bereikbaar via een
aantal secundaire wegen aan de noord- en de zuidzijde. Dit is aangegeven op
een kaart opgenomen in bijlagen incidentbestrijdingsplan wegtunnels.
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1.8

De Sluiskiltunnel
NAW-gegevens
Object

Sluiskiltunnel (SKT)
Naam
N.V. Westerscheldetunnel
Vestigingslocatie
Westerscheldetunnelweg 1
Plaats
Borssele
Postadres
Postbus 303
4460 AS Goes
Contactfunctionaris Manager Technisch Beheer en Onderhoud (TBO) N.V. Westerscheldetunnel

Ligging De Sluiskiltunnel is gelegen onder het Kanaal Gent-Terneuzen en verbindt de
N62 via de Sluiskiltunnel rechtstreeks met de Tractaatweg de Expresweg (E34)
in Vlaanderen (België), Westerscheldetunnelweg en de A58 op Zuid-Beveland.
Op het tolplein van de Westerscheldetunnel bevindt zich het kantoorgebouw
van waaruit de bediening en bewaking van de tunnel plaatsvindt.
Het tracé Deze N62 is de verbinding tussen de A58 op Zuid-Beveland en de Expresweg
(E34) in Vlaanderen. Aan Zeeuws-Vlaamse kant wordt de N62 verbonden met
de Westerscheldetunnelweg via de Sluiskiltunnel rechtstreeks met de Tractaatweg. De N62 zal op termijn volledig fungeren als regionale stroomweg. De
hele weg bestaat uit twee keer twee rijstroken. Er is geen vluchtstrook. Naast
de weg zijn wel pechhavens. De maximumsnelheid op de weg is 100 km per
uur. Het wegdek bestaat uit asfalt, waarvan een groot deel wordt uitgevoerd
met een geluidsreducerende deklaag. Aan de westzijde van het kanaal wordt
de N61 (Hoofdweg) vanuit de richting Hoek aangesloten op het wegtracé. Het
verkeer vanuit West Zeeuws-Vlaanderen kan hier via een viaduct en twee
rotondes het wegtracé op en af. Vervolgens buigt het tracé na de Binnendijk
naar het oosten en kruist de Nieuw Westenrijkdijk en de bestaande N61
(Hoofdweg).
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Het tracé Ten zuiden van de N61 loopt het tracé richting het kanaal. De nieuwe weg gaat
onder de spoorlijn van Dow door en duikt vervolgens in de tunnel onder het
Kanaal van Gent naar Terneuzen. De tunnel ligt ongeveer 250 meter ten
zuiden van de bestaande brug. Aan de oostzijde van het kanaal komt de weg
na de Koegorsstraat weer boven het maaiveld uit en gaat verder tussen de
skihal en de Gemeentewerken/Veiligheidsregio Zeeland. Vervolgens buigt de
weg rechtsaf en sluit dan voor de Spuikreekweg met een aansluiting aan op de
Tractaatweg. Via deze afslag zijn Terneuzen en Oost Zeeuws-Vlaanderen
verbonden met het wegtracé. Ook dit verkeersknooppunt bestaat uit een
viaduct en twee rotondes.
Technische De tunnel van 1,33 kilometer bestaat uit: 2 tunnelbuizen met elk 2 rijstroken
gegevens van 3,25 meter breed plus een objectafstand van 100 cm aan weerszijden van
de rijbaan, geen vluchtstrook, de binnendiameter van de buis bedraagt 10,1
meter. De helling bedraagt max. 4,5 %, het diepste punt ligt 33 meter onder
NAP. De maximale doorrijhoogte is 4,3 meter. De rijstroken zijn bestemd voor
auto’s, bussen, vrachtwagens, caravans en motoren. De Sluiskiltunnel is niet
toegankelijk voor voetgangers en (brom)fietsers. In de tunnel geldt een maximale snelheid van 100km/uur. De beide tunnelbuizen zijn om de 250 meter
verbonden door dwarsverbindingen met een lengte van plusminus 7 meter die
als vluchtweg dienen. In totaal zijn er 6 dwarsverbindingen, één in iedere
toerit en 4 dwarsverbindingen tussen de tunnelbuizen. De dwarsverbindingen
zijn aan weerszijden voorzien van genummerde vluchtdeuren.
In elke tunnel- 6 dwarsverbindingen
‘alarm stap uit’ borden
buis zijn hulpposten
verlichtingspunten
aanwezig draaibare camera’s
detectielussen in het asfalt
ventilatoren
luidsprekers van de omroepinstallatie
Activiteiten De tunnel is ontworpen als autoweg. In de tunnel is het vervoer van gevaarlijke
stoffen van cat. C toegelaten. Per tunnelbuis rijdt het verkeer in 1 richting.
Aantal aanwe- Het maximaal aantal aanwezige personen in één buis waarvan in dit plan
zige personen wordt uitgegaan bedraagt plusminus 50 (140 m file van gemengde samenstelling(conform scenario-analyse, scenario 3)). N.B. In het geval van langzaam
rijdend verkeer in één tunnelbuis kan er een systeem van toeritdosering
ingeschakeld worden. Dit systeem reduceert het aantal verkeersdeelnemers in
de tunnel op één en hetzelfde moment.
Wetgeving Het bedrijf is vergunningplichtig op grond van onder meer wetgeving terzake
tunnelbouw, milieu en tunnelveiligheid:
 Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Rarvw)
 Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (WARV), Wet van 1 juli
2013
 Omgevingsbesluit: 2012
 Openstellingsvergunning: 2015
De gemeenten bezitten een overzicht van de actuele vergunningstatus van het
bedrijf. Deze informatie is beschikbaar bij de gemeente Terneuzen.
Bereikbaarheid In geval van incidenten is de tunnel voor de hulpdiensten bereikbaar via een
aantal secundaire wegen aan de west en de oostzijde Dit is aangegeven op een
kaart in de bijlagen.
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1.9

Risico’s op hoofdlijnen
De belangrijkste risico's van de inrichting zijn gekoppeld aan de volgende incidenten:








Aanrijdingen waarbij meerdere voertuigen betrokken zijn;
Complexe aanrijdingen waarbij grotere voertuigen (vrachtauto's, bussen) betrokken zijn;
Deze aanrijdingen gecombineerd met het uitbreken van brand;
Grote ladingbrand van een vrachtauto;
Incidenten met vrijkomen van gevaarlijke stoffen;
Aanrijding met brand bij tegengesteld verkeer in één tunnelbuis;
Verstoring openbare orde.

Activiteiten met gevaarlijke stoffen waarbij zware ongevallen of rampen kunnen optreden zijn:
 Het transport van gevaarlijke stoffen in de tunnel.

1.10

Zelfredzaamheid van de burger
De burger behoudt zijn eigen verantwoordelijkheid. De veiligheidsregio zal in eerste
instantie de aandacht richten op personen die niet zelfredzaam zijn en zich niet zelf in veiligheid
kunnen brengen. De preventieve maatregelen in de tunnel (bijvoorbeeld vluchten via dwarsverbinding) maken het tijdens een incident voor veel mensen mogelijk zich in veiligheid te brengen.
Zie de afbeeldingen op de navolgende pagina’s. In de bijlagen incidentbestrijdingsplan wegtunnels is een veiligheidsinstructie Westerscheldetunnel voor de weggebruiker opgenomen.
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2. Maatgevende scenario’s
2.1

Inleiding
In dit hoofdstuk worden de maatgevende scenario's benoemd, waarop de inzet van de hulpverlening gebaseerd wordt. Door het werken met maatgevende scenario's wordt het voor de
hulpverleningsdiensten en andere betrokken organisaties mogelijk zich meer concreet voor te
bereiden op het mogelijk optreden bij een incident. De in dit incidentbestrijdingsplan wegtunnels
gebruikte maatgevende scenario's zijn een afgeleide van de maatgevende scenario's uit het
rapport “Planvorming Incidentenbestrijding Westerscheldetunnel: Knelpuntenanalyse, Oplossingsrichtingen” d.d. april 2002.

2.2

Incidentscenario en aanrijdscenario’s
Incidentclassificatie: Incidentscenario en aanrijdscenario 0, 1 of 2 (let op: geen GRIP!!)

A
B
C
D

E
F
G

H

Incidentclassificatie
Pech en obstakels
Onwelwording in stilstaand voertuig
Incidenten in het verkeer met letsel/ brand
Brand of letsel in dienstruimte

aanrijdscenario
0
1
2
1

Binnen tunnel (bv. E-kelder – WST)
Binnen tunnel (bv. E-nis - SKT)

2

Onderhoudswerkzaamheden
Ordeverstoring
Verkeersvrij maken tunnel

2

Verkeersvrij maken tunnel: technische storing

0
0

Verkeersstremming
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2.3

Maatgevende scenario’s
De scenario’s worden in dit plan niet uitgebreid beschreven maar slechts kort benoemd. Er zijn 9
scenario’s te onderscheiden waarop de voorbereiding door de hulpverlening plaatsvindt.
Scenario Omschrijving
1
Grotere (bijv. Kop/staart) botsing, enkele (4) beknelde T1/T2 gewonden
en escalatiepotentieel
2
Complexe aanrijding (bijv. vrachtauto/bus), 25 gewonden en 9 deels bekneld en
escalatiepotentieel
3
Aanrijdingen idem 1 en 2, maar nu met brand aan de voorzijde file
4
Aanrijdingen idem 1 t/m 3, maar nu ook met brand achterzijde file
5
Grote ladingbrand in vrachtwagen (bijvoorbeeld stro, autobanden)
6
Vrijkomen brandbare vloeistof (gevaarlijk stoffen transport), directe of geen directe
ontsteking met escalatiepotentieel
7
Idem 6, maar nu met vrijkomen giftige stof en geen ontsteking
8
Idem 3 maar nu bij tegengesteld verkeer (geldt alleen voor Westerscheldetunnel)
9
Afsluiting of openstelling van de tunnelbuizen
Ter illustratie zijn hieronder scenario 1 t/m 8 uitgetekend.
Scenario 1:
Grotere (bijv. Kop/staart) botsing, enkele (4) beknelde T1/T2 gewonden en escalatiepotentieel

Scenario 2:
Complexe aanrijding (bijv. vrachtauto/bus), 25 gewonden 9deels bekneld en escalatiepotentieel
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Scenario 3:
Aanrijdingen idem 1 en 2, maar nu met brand aan de voorzijde file

Scenario 4:
Aanrijdingen idem 1 t/m 3, maar nu ook met brand achterzijde file

Scenario 5:
Grote ladingbrand in vrachtwagen (bijv. stro, autobanden)

Scenario 6:
Vrijkomen brandbare vloeistof (gev. Stoffen transport), directe of geen directe ontsteking met
escalatiepotentieel

Scenario 7:
Idem 6, maar nu met vrijkomen giftige stof en geen ontsteking
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Scenario 8:
Idem 3 maar nu bij tegengesteld verkeer
Geldt alleen voor Westerscheldetunnel.
Bij onderhoud is de veilige buis altijd beschikbaar voor de OHD.

Scenario 9: Afsluiting of openstelling van de tunnelbuizen
Openbare orde, technische storing, brand in technische ruimte, of andere dringende reden
waarvoor de tunnel verkeers- en persoonsvrij dient te worden gemaakt of zelfs openstelling
tunnel door externe invloeden. Alhoewel dit scenario niet zoals de voorafgaande 8 ‘maatgevend’
is in de zin dat er concreet voorbereid wordt op x aantal slachtoffers en x betrokken voertuigen
bij een klassiek incident is dit wel een maatgevend scenario op een ander essentieel vlak. Dit
scenario speelt in op incidenten die niet behandeld zijn in de voorafgaande scenario’s maar
waarvoor de hulpdiensten wel opgeroepen zullen worden.

Beschrijving incident
1
Openbare orde

2

Technische storing

3

Brand in technische
ruimtes

Er is sprake van een demonstratie, blokkade, bommelding,
gijzeling, (dreiging) terrorisme o.i.d. waardoor de veiligheid
van de tunnel of de gebruiker in het gedrang komt / kan
komen.
Er is sprake van een technische storing waardoor een veilig
gebruik van de tunnel in het gedrang komt of kan komen.
Er is sprake van brand, kortsluiting of rookontwikkeling in de
technische installaties of bouwwerken van de tunnel waardoor
de brandweer dient op te treden en een veilig gebruik van de
tunnel (misschien) niet mogelijk is.
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4

Verkeersvrij maken
tunnel

Er is sprake van een incident elders dat invloed heeft op het
veilig gebruik van de tunnel. Hierbij valt te denken aan een
ontsnapping gevaarlijke stoffen bij een aangrenzend chemisch
bedrijf. Er is sprake van het verlenen van vrije doorgang op
verzoek van de overheid. Hierbij valt te denken aan omvangrijke militaire- nucleaire transporten; doortocht Koninklijke
familie; doortocht evenement; doorgang (spoedeisende
medische) hulpverlening. Er is sprake van een (dreigend) falen
van een waterkerende functie of water in de tunnel waardoor
de tunnel buiten gebruik is geraakt of dreigt te geraken.

5

Openstelling tunnel door
externe invloeden

Er is sprake van het verlenen van vrije doorgang op verzoek
van de overheid. Bijvoorbeeld in het geval van de tunnel als
evacuatieroute.

Effecten/Gevolgen
Slachtoffersituatie

Schade, effecten/gevolgen
1
Openbare orde

Geen (niet relevant voor maatgevend scenario). Nb: scenario
waarbij slachtoffers door brand vallen valt voor wat betreft
inzet onder andere scenario’s.






2

Technische storing

3

Brand in technische
ruimtes





4

Verkeersvrij maken
tunnel



5

Voor alle incidentsoorten








Onbekend aantal betrokkenen/slachtoffers tengevolge
van gijzeling / terrorisme;
Schade aan installaties en infrastructuur van de tunnel;
Gebruikers van de tunnel met hun voertuigen stranden in
de tunnel;
Confrontaties tussen gebruikers en actievoerders.
Door een technisch mankement (elektronisch, mechanisch
of anderszins) is de tunnel niet meer veilig te gebruiken en
dient te worden afgesloten tot het probleem is opgelost.
Verkeersvrij maken tunnel voor inzet brandweer;
Rookontwikkeling in de tunnelbuizen;
Infrastructurele schade waardoor langdurige uitval van de
tunnel te vrezen is.
Extern incident / waterschade of andere dringende redenen waarvoor de tunnel verkeersvrij dient te worden gemaakt.
De tunnel buis / buizen wordt / worden gesloten voor het
verkeer;
Er ontstaan op de toe leidende wegen lange (langdurig)
stilstaande files;
Er ontstaan mogelijk concentraties van voertuigen met
gevaarlijke stoffen in de files;
Doorgaande routes voor het overig verkeer raken geblokkeerd;
Industriezones kunnen onbereikbaar raken;
Kans op stremming sluizencomplex en / of brug Sluiskil
door files, waardoor scheepvaart blokkeert.
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3. Randvoorwaardelijke processen
De randvoorwaardelijke processen volgen de generieke afspraken uit het Regionaal Zeeuws
Crisisplan inclusief de Zeeuwse GRIP-regeling. In de onderliggende paragrafen wordt enkel
ingegaan op de specifieke afspraken die van toepassing zijn voor de incidentbestrijding wegtunnels.

3.1

Proces melding en alarmering
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 wegtunnels.
Om een veilige en verantwoorde inzet van hulpdiensten mogelijk te maken is een heldere meldings- en alarmeringsprocedure noodzakelijk. Op basis van een melding door verkeersdeelnemers en/ of het signaleren van het incident bij de tunnelexploitant start de inzet van hulpdiensten met een communicatie tussen de meldkamer en de tunnelexploitant. Verificatie van de
ontvangen melding vindt plaats en aanvullende informatie wordt ingewonnen.
Hierbij wordt op basis van de dan beschikbare informatie, aard, omvang en locatie van het
incident een eerste opschalingsniveau bepaald. Het te alarmeren potentieel en de aanrijdroutes
worden bepaald door de informatie-uitwisseling tussen meldkamer en tunnelexploitant. Van
belang hierbij is dat beide organisaties voldoende kennis moeten hebben over elkaars functioneren.
Figuur: melding en alarmering wegtunnels

Derden
en
Exploitant

Exploitant
N.V.
Westerscheldetunnel

Informeren
VCZN (RWS)

Gemeenschappelijke
Meldkamer
VRZeeland

Functionarissen
hoofdstructuur

Melding door derden
GMK Veiligheidsregio Zeeland wordt kan door derden geïnformeerd worden over een tunnelincident via een melding telefonisch. GMK Veiligheidsregio Zeeland zal de alarmering telefonisch
verifiëren bij de tunnelexploitant.
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Melding en alarmering door de tunnelexploitant
GMK Veiligheidsregio Zeeland wordt door de tunnelexploitant geïnformeerd of gealarmeerd over
een tunnelincident via een melding telefonisch. Daarbij wordt aangegeven welke incidentclassificatie van toepassing is. GMK Veiligheidsregio Zeeland zal de alarmering telefonisch verifiëren bij
de tunnelexploitant en GMK zal het aanrijdscenario bepalen.
Alarmering door GMK Veiligheidsregio Zeeland
GMK Veiligheidsregio Zeeland heeft de taak om deze melding aan diverse organisaties door te
sluizen en afhankelijk van de incidentclassificatie onderdelen van de hoofdstructuur te alarmeren. De GMK zal de tunnelexploitant informeren voor deelname van de vertegenwoordiger
tunnelexploitant in het CoPI, ROT, GBT of RBT en geeft daarbij de locatie aan.

3.1.1

Meldingsprocedure
 De melding vindt plaats conform het alarmeringsschema, dat ook door de exploitant N.V.
Westerscheldetunnel in de interne procedures zoals opgenomen in het calamiteitenbestrijdingsplan
 De melding aan de GMK door de exploitant N.V. Westerscheldetunnel wordt gedaan middels
een 2 fasen stappenplan. Om de norm betreffende de aanrijtijden te kunnen halen wordt de
locatie van het incident en de aard van het incident en de belangrijkste genomen (verkeers)maatregelen doorgegeven door de operator aan de GMK. Aanvullende informatie welke nodig is voor een definitieve inzet zal worden gevraagd door de GMK.
 GMK verifieert met exploitant.
 GMK bepaalt in overleg met exploitant/derden de incidentclassificatie.
 De GMK zal op basis van de incidentclassificatie het aanrijdscenario bepalen: 0, 1 of 2. Na
alarmering van de betrokken hulpverleningsdiensten vindt nadere informatie-uitwisseling
plaats zoals o.a. aantal betrokken voertuigen etc. aan de GMK.
 De GMK neemt contact op met de tunneloperator, die de veilige buis via zijn systemen
schouwt. De tunneloperator rapporteert dat de veilige buis veilig is onder vermelding van
eventuele bijzonderheden (b.v. de aanwezigheid van vluchters).
 Na de melding en alarmering stellen vertegenwoordigers van de exploitant zich beschikbaar
voor de informatieverstrekking aan de hulpverleners.
Aanrijdscenario 0: (informeren)
Informeren OvD’s hulpverleningsdiensten over een langdurige stremming.
Aanrijdscenario 1: (eenzijdig benaderen)
Alarmeren relevante hulpverleningsdiensten op basis van beeldvorming en classificatie incidenttypen
Aanrijdscenario 2: (tweezijdig benaderen)
Alarmeren relevante hulpverleningsdiensten op basis van beeldvorming en classificatie incidenttypen
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3.1.2

Alarmeringsschema
Incident

melding
exploitant
N.V. Westerscheldetunnel

melding
derden

Uitvraagprotocol
Waar? (Locatie incident)
Wat? (Aard van het incident, wat is er waargenomen)
Hoeveel? (Aantal gewonden/vermisten)
Wie? (Naam melder)
Wanneer? (Wanneer heeft het incident plaatsgevonden)

GMK bepaalt in overleg met exploitant/derden de incidentclassificatie

GMK
bepaalt aanrijdscenario 0-1-2

alarmeren eenheden en/of
opschaling confom GRIP
Maatgevende scenario’s 1 t/m 9

informatie-uitwisseling

beoordeling & besluitvorming

Afschaling & overgang naar nazorg
en herstel
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3.1.3

Incidentclassificatie scenario en aanrijdscenario 0, 1 of 2
1. Incidentclassificatie: scenario en aanrijdscenario 0, 1 of 2 (let op: geen GRIP!!)
Incidentclassificatie
aanrijdscenario
A
Pech en obstakels
0
B

Onwelwording in stilstaand voertuig

1

C
D

Incidenten in het verkeer met letsel/ brand
Brand of letsel in dienstruimte

2
1
2

Binnen tunnel (bv. E-kelder – WST)
Binnen tunnel (bv. E-nis - SKT)

E
F
G

Onderhoudswerkzaamheden
Ordeverstoring
Verkeersvrij maken tunnel
Verkeersvrij maken tunnel: technische storing

H

Verkeersstremming

2
0
0
0
0

1. Incidentclassificatie: scenario en aanrijdscenario 0, 1 of 2 (let op: geen GRIP!!)

A

B

C

Incidentscenario
1
2
3
4

Incidentscenario
1

Incidentscenario
1

2

3

Actie: Tunnelexploitant
Pech en obstakels

Actie: GMK
Aanrijdscenario

Mensen en dieren in tunnel
Spookrijder in of naar tunnel
Aanrijding materiële schade
Vallende lading

aanrijdscenario 0
aanrijdscenario 0
aanrijdscenario 0
aanrijdscenario 0

Actie: Tunnelexploitant
Stilstaand(e) voertuig(en)

Actie: GMK
Aanrijdscenario

Onwelwording in stilstaand voertuig

aanrijdscenario 1

Actie: Tunnelexploitant
Incidenten in het verkeer met letsel/
brand
Aanrijding
1.1 Personenauto
1.2 Bus / vrachtauto
1.2.1 Geen tankauto
1.2.2 Wel tankauto
Kettingbotsing
2.1 Personenauto's
2.2 Bus(sen)/vrachtauto('s)
2.2.1 Geen tankauto
2.2.2 Wel tankauto
Brand (vermoeden van)
3.1 Personenauto's
3.2 Bus/vrachtauto

Actie: GMK
Aanrijdscenario
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3.2.1 Geen tankauto
3.2.2 Wel tankauto
3.3 Onderhoud (afgesloten buis)

D

Incidentscenario
1

2

3

4

5

E

F

Incidentscenario
1
2
3

Incidentscenario
1
2

Actie: Tunnelexploitant
Brand of letsel in dienstruimte

Actie: GMK
Aanrijdscenario

Bedieningsgebouw Tolplein
1.1 Brand
1.2 Letsel
Installatiegebouw toerit noord (WST)
Installatiegebouw toerit west (SKT)
2.1 Brand
2.2 Letsel
Installatiegebouw toerit zuid (WST)
Installatiegebouw toerit oost (SKT)
3.1 Brand
3.2 Letsel
Bedieningsgebouw locatie toerit zuid
3.1 Brand
3.2 Letsel
Binnen tunnel (bv. E-kelder – WST)
Binnen tunnel (bv. E-nis - SKT)
4.1 Brand
4.2 Letsel

aanrijdscenario 1

Actie: Tunnelexploitant

Actie: GMK

Onderhoudswerkzaamheden
met 1 buis tegengesteld verkeer

Aanrijdscenario

Ongeval zonder beknelling
Ongeval met beknelling
Brand (zie C3.3)

aanrijdscenario 2
aanrijdscenario 2
aanrijdscenario 2

Actie: Tunnelexploitant

Actie: GMK

Ordeverstoring

Aanrijdscenario

Bezetting, vernieling, bedreiging
Bommelding / Terrorisme

aanrijdscenario 0
aanrijdscenario 0
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G

Incident-

Actie: Tunnelexploitant

Actie: GMK

Verkeersvrij maken tunnel

Aanrijdscenario

Bedreiging door incident elders
Verlenen vrije doorgang op verzoek
overheid
Bedreiging waterkerende functie of
water in tunnel
Technische storing

aanrijdscenario 0
aanrijdscenario 0

scenario

1
2
3
4

H

Incidentscenario
1
2

aanrijdscenario 0
aanrijdscenario 0

Actie: Tunnelexploitant
Verkeersstremming

Actie: GMK
Aanrijdscenario

langdurige file (langer dan 1 uur)
extreme weersomstandigheden hitte/sneeuw

aanrijdscenario 0
aanrijdscenario 0

2. Locatie wegtunnel
Tunnel
Westerscheldetunnel
Tunnelbuis:
 Westbuis (richting Terneuzen)
 Oostbuis (richting Borsele)
Dwarsverbinding:
 Aanrijden bovenwinds
 Nummer dwarsverbinding
 Incidentlocatie ter hoogte van dwarsverbinding
Sluiskiltunnel
Tunnelbuis:
 Noordbuis (richting Hoek)
 Zuidbuis (richting Terneuzen)
Dwarsverbinding:
 Aanrijden bovenwinds
 Nummer dwarsverbinding
 Incidentlocatie ter hoogte van dwarsverbinding
3. Naam en functie Melder
4. Nadere informatie
Is er sprake van slachtoffers
Is er sprake van vuur, rook, lekkende vloeistof, gevaarlijke stoffen of twijfel aanrijdscenario 2
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3.2

Proces leiding en coördinatie
Het doel van het proces leiding en coördinatie is om een effectieve aansturing van alle betrokken
diensten, sleutelfunctionarissen en eenheden te waarborgen. Effectief wil zeggen dat het totale
potentieel zodanig en in onderlinge afstemming wordt ingezet, dat de noodzakelijke bestrijdingsen ondersteunende activiteiten zo snel en effectief mogelijk en in de juiste prioriteitsvolgorde
worden uitgevoerd. Het proces leiding en coördinatie behelst voor alle disciplines (horizontaal)
en voor alle niveaus (verticaal):





het in onderlinge samenhang vaststellen van de prioriteiten bij de bestrijden van het incident (de besluitvorming);
het coördineren van en leiding geven aan de feitelijke bestrijding c.q. aan de inhoudelijke
incidentbestrijdingsprocessen;
het monitoren van resultaten;
en het op basis hiervan beoordelen en bijstellen van de bestrijding.

Bij een (dreigend) tunnelincident zijn de volgende partijen betrokken (niet uitputtend):













Tunnelexploitant N.V. Westerscheldetunnel;
Veiligheidsregio Zeeland (GMK, BRW, GHOR);
Nationale Politie
Gemeenten
Wegbeheerder Waterschap Scheldestromen;
Wegbeheerder Rijkswaterstaat Zee- en Delta;
Wegbeheerder Provincie Zeeland;
Wegbeheerder Zeeuwse Gemeenten;
Wegbeheerder Havenbedrijf Zeeland Seaports;
Ministeries en daaraan gelieerde instituten;
Rijksheren;
Regio- en landsgrensoverschrijdende vertegenwoordigers.

Door de N.V. Westerscheldetunnel worden de onderstaande partijen altijd geïnformeerd bij
incidenten in de WST (e.e.a. conform calamiteitenbestrijdingsplan Westerscheldetunnel):






GMK Veiligheidsregio Zeeland;
Verkeers Centrale Zuid-Nederland (VCZN);
DOW Benelux N.V.;
Havendienst Verkeerspost Kanaal van Gent naar Terneuzen – Westerschelde;
Connexxion/ Veolia.

Door de N.V. Westerscheldetunnel worden de onderstaande partijen altijd geïnformeerd bij
incidenten in SKT (e.e.a. conform calamiteitenbestrijdingsplan Sluiskiltunnel):
 GMK Veiligheidsregio Zeeland;
 Verkeers Centrale Zuid-Nederland (VCZN);
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3.3

Proces op- en afschaling
De multidisciplinaire afstemming en de invulling van het proces op- en afschaling is nauw verbonden met het proces leiding en coördinatie. De verdere invulling en de onderlinge samenhang
is in de vorige paragraaf besproken. Wanneer zich een melding voordoet van een (dreigend)
tunnelincident , dat vraagt om multidisciplinaire coördinatie en/of een eenduidige aansturing
van de inzet van diensten door multidisciplinaire teams, vindt vervolgalarmering plaats. Bij
opschaling vindt melding en alarmering plaats:



Melding;
Alarmering.

GRIP regeling
Bij een (dreigend) tunnelincident wordt gestreefd naar afstemming met de opschalingsystematiek die voor de bestrijding van andere rampen en/of crisis wordt gehanteerd. Binnen de veiligheidsregio vormt de GRIP-regeling de basis voor de multidisciplinaire, operationele en bestuurlijke opschaling tijdens crises. De regeling is bindend voor zowel de operationele partners als alle
gemeenten binnen de veiligheidsregio. De GRIP regeling beschrijft de vier coördinatiealarmen.

3.3.1

Opschaling
Indien er opgeschaald wordt gebeurt dit onder verantwoordelijkheid van de hiërarchisch hoogste
functionaris in de incidentbestrijdingsorganisatie van het niveau dat op dat moment actief is. Dit
dient aan alle betrokkenen kenbaar gemaakt te worden.
Afspraken opschalingsniveau
In principe wordt stapsgewijs op- en afgeschaald in opschalingsniveau. De op- en afschaling is
afhankelijk van een aantal factoren, te weten:





3.3.2

de ernst van het (dreigende) tunnelincident;
de omvang van het (dreigende) tunnelincident;
de plaats van het (dreigende) tunnelincident;
de ernst van de situatie voor externe organisaties.

Opschalingsniveau Westerscheldetunnel
Voor een incident in de Westerscheldetunnel worden de navolgende coördinatieniveaus gehanteerd:
 Melding (geen GRIP-niveau);
 GRIP 1;
 GRIP 2;
 GRIP 4;
Afvaardiging exploitant N.V. Westerscheldetunnel in de hoofdstructuur
 De liaison exploitant N.V. Westerscheldetunnel neemt bij een GRIP 1 zitting in het CoPI.
 De liaison exploitant N.V. Westerscheldetunnel kan bij GRIP 2 zitting nemen in het ROT.
 De liaison exploitant N.V. Westerscheldetunnel kan bij een GRIP 4 zitting nemen in het
RBT.
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Bestuurlijke coördinatie: De achterliggende gedachte hierbij is dat als er bij een incident in de
Westerscheldetunnel bestuurlijke coördinatie nodig is er altijd 2 gemeenten betrokken zijn. Er
wordt een RBT ingesteld onder leiding van de voorzitter van de Veiligheidsregio (conform artikel
39 Wet veiligheidsregio’s), waarvoor de betrokken burgemeesters worden uitgenodigd.
Het convenant Westerscheldetunnel is hiermee vervallen.

3.3.3

Opschalingsniveau Sluiskiltunnel
Voor een incident in de Sluiskiltunnel wordt conform het Regionaal Zeeuws Crisisplan opgeschaald en zijn geen afwijkende afspraken vastgelegd.
Afvaardiging exploitant N.V. Westerscheldetunnel in de hoofdstructuur
 De liaison exploitant N.V. Westerscheldetunnel neemt bij een GRIP 1 zitting in het CoPI.
 De liaison exploitant N.V. Westerscheldetunnel kan bij GRIP 2 zitting nemen in het ROT.
 De liaison exploitant N.V. Westerscheldetunnel kan bij GRIP 3 zitting nemen in het GBT.
 De liaison exploitant N.V. Westerscheldetunnel kan bij een GRIP 4 zitting nemen in het RBT.

3.3.4

Afschaling
De responsfase van een tunnelincident wordt als beëindigd verklaard of afgeschaald door de
hoogste, leidinggevende als aan de volgende criteria wordt voldaan:




De bron van het gevaar is onder controle;
De bron is ingesloten en veroorzaakt geen verdere onmiddellijke risico’s voor de tunnelgebruiker, omgeving en bevolking;
Er behoeven geen additionele maatregelen behalve die reeds van kracht zijn, uitgevoerd
te worden.

Op dat moment moet de responsorganisatie een gecoördineerde aanpak ontwikkelen voor
herstel en terugkeer naar de normale situatie (nazorg/nafase).
Regionale afschaling
De afschaling vindt gecoördineerd plaats, na expliciete kennisgeving aan of besluitvorming van
het direct bovenliggende niveau. De afhandeling van een incident kan na de afschaling in de
nazorgfase nog enige tijd in beslag nemen.
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3.4

Proces informatiemanagement
Het doel van het proces informatiemanagement is het verkrijgen, van alle voor de bestrijding van
een grootschalig incident, relevante informatie en die informatie actief beschikbaar stellen. De
juiste informatie moet in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar zijn voor degenen
die deze nodig hebben De juiste informatie wordt gedefinieerd als de actuele, essentiële punten,
de verwachte effecten en de ingezette capaciteiten (inclusief benodigde expertise).

3.4.1

Algemeen
LCMS
Informatiemanagement verloopt conform de afspraken opgenomen in het Regionaal Crisisplan.
Het Landelijk Crisismanagementsysteem (LCMS) geldt voor de hulpverleningsdiensten (veiligheidsregio, brandweer, GHOR, gemeenten en politie) als het primaire informatiemiddel. Overige
partijen waaronder Tunnelexploitant N.V. Westerscheldetunnel, Rijkswaterstaat Zee- en Delta,
Waterschap Scheldestromen zijn niet aangesloten op LCMS.
C2000
Voor de afstemming wordt gebruikt gemaakt van de reguliere verbindingen C2000 en telefoon.
Verbindingsschema
Om de verschillende communicatiesystemen adequaat in te zetten en op elkaar af te stemmen is
voor de communicatie voor wegtunnels een verbindingsschema opgesteld. Dit verbindingschema
beschrijft de wijze van communiceren bij:




dagelijks optreden: contact tussen de veldeenheden;
opschaling naar GRIP 1 en hoger: contact tussen CoPI;
opschaling naar GRIP 2 en hoger: contact tussen CoPI, ROT en GBT of RBT.

Het verbindingsschema is opgenomen in de bijlagen incidentbestrijdingsplan wegtunnels.

3.4.2

Communicatie- en informatiemiddelen
Onderstaande tabel 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.
De tunnelexploitant heeft geen toegang tot LCMS. De tunnelexploitant houdt Veiligheidsregio
Zeeland voortdurend op de hoogte van de status van het ongeval en de verwachtingen ten
aanzien van de ontwikkeling van het incident binnen in de tunnel. Tevens zal een liaison deelnemen in de hoofdstructuur .
Tabel toegang partijen tot communicatie- en informatiemiddelen

Partijen/partners
Meldkamer veiligheidsregio
Hulpdiensten (land)
Rijkswaterstaat Zee en Delta
Nationale Politie RE Zeeland- West-Brabant
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland

Portofoon (C2000)
Primair middel
Primair middel
Maakt gebruik van
Primair middel
Geen toegang
Geen toegang
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Tunnelexploitant N.V. Westerscheldetunnel
Gemeenten(Bevolkingszorg)

Maakt gebruik van
Toegang tot

Geen toegang
Toegang tot

Teams hoofdstructuur
Portofoon (C2000)
LCMS
CoPI*
Primair middel
Primair middel
ROT
Toegang tot
Primair middel
GBT en RBT
Toegang tot
Primair middel
*Bz en andere partners beschikken niet over C2000 als primair middel

3.5

Proces crisiscommunicatie

Crisiscommunicatie volgt de generieke afspraken uit het Regionaal Zeeuws Crisisplan. In deze paragraaf
wordt enkel ingegaan op de specifieke afspraken die van toepassing zijn voor de incidentbestrijding wegtunnels.
Afstemmen Bij incidenten wegtunnels die leiden tot een opschaling conform GRIP, is de sectie bevolkingspartijen
zorg gedurende het incident procesverantwoordelijk voor de crisiscommunicatie. De crisiscommunicatie gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de betrokken partijen. Bij afschaling
wordt, indien nodig, de crisiscommunicatie overgedragen aan de verantwoordelijke partij.
Geen GRIP

Afhankelijk van het type incident zal de communicatie plaatsvinden door:
Tunnelexploitant richt zich primair op het feitelijk verstrekken van informatie over beschikbaarheid van de tunnel (openstelling/sluiting/doorstroming etc.) en over het eigen bedrijf.
Tunnelexploitant verstrekt informatie over de stremming en eventuele oorzaak, indien bekend,
maar niet over aantallen slachtoffers en de situatie daarvan.
Communicatiepartij Rol/taak
Tunnelexploitant
als wegbeheerder

Bijzonderheden/toelichting
Eigen communicatiemiddelen en –kanalen.
Westerscheldetunnel heeft een piketfunctionaris communicatie.
Eventuele overige betrokken partijen, afhankelijk van type incident:
RWS Zee en Delta
Als wegbeheerder
Stemt af met tunnelexploitant over inhoud en
tijdstip berichtgeving
Waterschap
Als wegbeheerder
Stemt af met tunnelexploitant over inhoud en
tijdstip berichtgeving
Provincie
Als wegbeheerder
Stemt af met tunnelexploitant over inhoud en
tijdstip berichtgeving
Zeeland Seaports
Als wegbeheerder
Stemt af met tunnelexploitant over inhoud en
tijdstip berichtgeving
Connexxion/Veolia
Als vervoerder
Richt zich op vervoersinformatie eigen bedrijf
Piket Communicatie Berichtgeving en Stemt af met tunnelexploitant, VRZ richt zich op
VRZ
perswoordvoering inzet brandweer en ambulancedienst, inforbij middelincident
meert eventuele media ter plaatse via (H)OvDBrandweerzorg.
Politie
Zeeland- Bijv. bij (forensi- Stemt af met tunnelexploitant, Politie richt zich
West-Brabant
of sche) opsporing
op specifieke politie-inzet, ontvangt eventuele
evt. Nat. Politie
media ter plaatse.
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GRIP 1

Bij GRIP 1 komt er een Commando Plaats Incident (CoPI), waarin een CoPIvoorlichter/communicatieadviseur deelneemt (conform GRIP regeling). Deze functionaris
wordt geleverd vanuit Politie Zeeland-West-Brabant en kan inhoudelijke ondersteuning opvragen/inzetten bij relevante betrokken partijen.
Communicatiepartij
CoPIcommunicatieadviseur

Bijzonderheden/toelichting
Stemt af met tunnelexploitant en met piketfunctionaris Communicatie VRZ over eenduidige
communicatie inhoud, -middelen en tijdstip
berichtgeving. Kern: wat is de situatie, wat
kunnen mensen zelf doen, welke hulpdiensten
zijn ingezet, eventuele verwanteninformatie.
Piket Communicatie Omgevingsanalyse,
Stemt af met communicatieadviseur CoPI, piket
VRZ
telefonische woord- Communicatie VRZ en tunnelexploitant over
voering en twitter en
eenduidige communicatie inhoud, -middelen en
zeelandveilig.nl
tijdstip berichtgeving.
Brongemeente(n)
Versterken eenduidige Wordt gealarmeerd en geïnformeerd door OvDTerneuzen en/of
informatieverstrekking Bevolkingszorg in CoPI.
Borsele
Stemt af met communicatieadviseur CoPI over
eenduidige communicatie inzet en –middelen
en tijdstip berichtgeving.
Tunnelexploitant
als wegbeheerder
N.V. Westerscheldetunnel heeft een piketfunctionaris communicatie. Tunnelexploitant richt
zich primair op het feitelijk verstrekken van
informatie over beschikbaarheid van de tunnel
(openstelling/sluiting/doorstroming etc.).
Tunnelexploitant verstrekt informatie over
oorzaken van stremming van verkeer.
Eventuele overige betrokken partijen, afhankelijk van type incident:
Zie de overige betrokken partijen onder ‘Geen GRIP’.

GRIP 2

Rol/taak
Woordvoering
ter
plaatse en advies aan
leider CoPI

Bij een GRIP 2 komt er een Regionaal Operationeel Team (ROT) in het kantoor van Veiligheidsregio Zeeland in Middelburg en is er een CoPI op de plaats van het incident. De crisiscommunicatie wordt in eerste instantie gecoördineerd door een 2e piketfunctionaris Communicatie VRZ.
Indien deze niet beschikbaar is, wordt een Hoofd Taakorganisatie Communicatie (HTO) ingeschakeld. De communicatieadviseur die zitting heeft in het ROT heeft contact met het Hoofd
Taakorganisatie Communicatie over eventuele benodigde inzet op het gebied van pers- en
publieksvoorlichting en analyse en er is contact en afstemming met de afdeling communicatie
van de betrokken gemeente(n). Er is afstemming met en inhoudelijke ondersteuning/inzet van
communicatieadviseurs van de betrokken partijen (zie opsomming hiervoor bij ‘Geen GRIP’ en
‘GRIP 1’). Voor de communicatie inzet van betrokken partijen treden communicatieadviseurs
van betrokken partijen rechtstreeks in contact met communicatie ROT.
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GRIP 3

GRIP 3 is niet van toepassing bij de Westerscheldetunnel
GRIP 3 wel van toepassing bij de Sluiskiltunnel
Bij een GRIP 3 is er een CoPI op de plaats van het incident, een ROT in Middelburg (kantoor
VRZ) en een gemeentelijk beleidsteam in de brongemeente. De verantwoordelijkheid voor
de aansturing en coördinatie van het proces crisiscommunicatie ligt bij het Hoofd Taakorganisatie Communicatie. Afhankelijk van de omvang kunnen er teams voor pers- en publieksvoorlichting en analyse en Verwanteninformatie worden ingesteld. Betrokken partijen
worden betrokken bij de uitvoering van de communicatiestrategie (zie opsomming hiervoor
bij ‘Geen GRIP’ en ‘GRIP 1’). Bij voorkeur levert een communicatieadviseur van de tunnelexploitant een rechtstreekse bijdrage aan het team pers- en publieksvoorlichting.
N.B. GRIP 3 is uitsluitend van toepassing bij incidenten in de Sluiskiltunnel (gem. Terneuzen)
en is niet van toepassing bij een incident in de Westerscheldetunnel, dat is vanwege automatisch effect op twee gemeenten (Borsele en Terneuzen) GRIP 4.

GRIP 4

Bij een GRIP 4 is er een CoPI op de plaats van het incident, een ROT in Middelburg (kantoor
VRZ) en een regionaal beleidsteam in het kantoor van Veiligheidsregio Zeeland in Middelburg. De verantwoordelijkheid voor de aansturing en coördinatie van het proces crisiscommunicatie ligt bij het Hoofd Taakorganisatie Communicatie. Afhankelijk van de omvang
kunnen teams voor pers- en publieksvoorlichting en analyse en Verwanteninformatie
worden ingesteld. Gemeenten in het effectgebied en betrokken partijen worden betrokken
bij de uitvoering van de communicatiestrategie (zie opsomming hiervoor bij ‘Geen GRIP’ en
‘GRIP 1’). Bij voorkeur levert een communicatieadviseur van de tunnelexploitant een rechtstreekse bijdrage aan het team pers- en publieksvoorlichting.
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deze pagina is bewust leeg gelaten
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4. Incidentbestrijding wegtunnels
4.1

Inleiding
Het doel van de bestrijdingsactiviteiten is om vanuit een verantwoord veiligheidsniveau voor de
hulpverleners, maximale effectieve hulp te bieden aan de slachtoffers en andere betrokkenen bij
een incident en de schade zoveel mogelijk te beperken.
De veilige buis betreft de tunnelbuis waarin het incident NIET heeft plaatsgevonden.

4.2
4.2.1

Inzetprocedure Westerscheldetunnel
Algemene bestrijdingsfilosofie Westerscheldetunnel
Algemene bestrijdingsfilosofie Westerscheldetunnel
1
Als er sprake is van een incident in de tunnel rijden alle voertuigen van de hulpdiensten en
de tunnelbeheerder aan over de vastgestelde aanrijdroutes. (let op: Het hoofdwegennet
zal niet altijd bereikbaar zijn.) Dit betekent voor de Noordzijde Borsele aanrijden over de
Trenteweg - Steendammeweg - dienstwegen en/of Monsterweg – Westerscheldetunnelweg - dienstwegen en voor Zuidzijde, Terneuzen aanrijden over de Nieuw-Neuzenweg Willemskerkeweg – dienstwegen.
2
Als er GEEN sprake is van een incident met vuur, rook, lekkende vloeistoffen, gevaarlijke
stoffen en geen twijfel omtrent de aanwezigheid van deze elementen rijden de voertuigen
van de hulpdiensten de incidentbuis in via de reguliere rijrichting (uitgezonderd bij tegenverkeer) naar het incident. De GMK verifieert bij de tunneloperator welke tunnelbuis er
beschikbaar is en welke gesloten.
3
Het incident wordt door hulpdiensten of de tunnelbeheerder NOOIT tegengesteld aan de
reguliere rijrichting van de betreffende incidentbuis aangereden. De OvD-Brandweerzorg,
kan beslissen van deze regel af te wijken en deelt deze met de betrokken hulpverleningsdiensten.
4
Als er WEL sprake is van vuur, rook, lekkende vloeistoffen, gevaarlijke stoffen of twijfel
hieraan:
a
De operator gebruikt de calamiteitenknop voor het sluiten van beide tunnelbuizen Westerscheldetunnel voor het reguliere verkeer;
b
Westerscheldetunnel: Wordt door de politie N62 (Li) (Noordzijde, Borssele), afslag Assenburgweg en afslag Westerscheldetunnelweg – Westerscheldetunnelweg (richting Assenburgweg) waarbij de hoofdrijbaan wordt afgesloten en de afslag Westerscheldetunnelweg
– Westerscheldetunnelweg (richting rotonde DOW) en Herbert H. DOW-weg Westerscheldetunnelweg (Re) (rotonde H.H.Dowweg) (Zuidzijde, Terneuzen).
c
Rijdt de brandweer aan zowel via de incidentbuis (alleen de reguliere rijrichting volgend)
als via de veilige buis;
d
Rijden de politie, ambulancedienst en de tunnelwacht naar de betreffende dwarsverbinding
in de veilige buis in de reguliere rijrichting (indien tegengesteld is toestemmingvan de OvDB nodig). De GMK geeft aanvullende instructies en bijzonderheden (bv. Max. snelheid en
de aanwezigheid van vluchters);
e
De GMK geeft aan de politie- en ambulance-eenheden toestemming tot het inrijden van de
veilige buis met vermelding van het nummer van de dwarsverbinding, waar vandaan de
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f

g

h
i

4.2.2

hulpverlening plaatsvindt in de incidentbuis. De GMK geeft aanvullende instructies en
bijzonderheden (bv. Max. snelheid en de aanwezigheid van vluchters);
De incidentbuis wordt niet eerder betreden vanuit de betreffende dwarsverbinding dan
nadat de OvD- Brandweerzorg / bevelvoerder daarvoor toestemming heeft gegeven en
eventuele beperkende voorwaarden heeft kenbaar gemaakt;
Zodra de OvD- Brandweerzorg / bevelvoerder, al dan niet onder voorwaarden, toestemming geeft tot het betreden van de incidentbuis, worden nog aanrijdende voertuigen van
politie en ambulancedienst direct naar de incidentbuis gedirigeerd, mits zij daarmee de
reguliere rijrichting in de betreffende tunnelbuis volgen.
De OvD-Bevolkingszorg maakt geen deel uit van de incidentbestrijding in de tunnel, tenzij
de situatie zodanig is dat de aanwezigheid van de OvD-Bevolkingszorg gewenst is.
Bij het binnenrijden van zowel de incidentbuis als veilige buis blijven de zwaailichten aan.
In de incidentbuis bij het ter plaatse komen zwaailichten uit. In de veilige buis houdt het
laatste voertuig de zwaailichten aan en geen geluid.

Veilig werken in de incidentbuis
Veilig werken in de incidentbuis Westerscheldetunnel
1
Ingeval van vuur, rook, lekkende vloeistoffen, gevaarlijke stoffen of twijfel wordt de situatie eerst door de OvD-Brandweerzorg / bevelvoerder brandweer beoordeeld alvorens de
incidentbuis (al dan niet onder beperkingen) wordt vrijgegeven;
2
Politie, GHOR, ambulancepersoneel, bevolkingszorg en tunnelpersoneel gaan de incidentbuis NIET in als er sprake is van vuur, rook, lekkende vloeistoffen, bij het incident betrokken gevaarlijke stoffen of twijfel met betrekking tot de vier eerdere elementen;
3
Als de OvD-Brandweerzorg / bevelvoerder de incidentbuis niet vrij kan geven neemt de
brandweer maatregelen waardoor de incidentbuis wel te betreden is door de overige
hulpdiensten en tunnelbeheerder;
4
Bij alle incidenten tijdens tegengesteld verkeer in de verkeersbuis wordt er van uitgegaan
dat de politie en de ambulancedienst via de veilige buis (onderhoudsbuis) naar de betreffende dwarsverbinding gaan. Zij wachten altijd een verkenning door de brandweer af. De
brandweer verzorgt ook een back-up tijdens de afhandeling van het incident.
5
Het tegengesteld inrijden van de incidentbuis na toestemming van de OvD-Brandweerzorg.
6
De GMK dient toestemming te vragen aan de OvD-Brandweerzorg voor tegengesteld
inrijden van de incidentbuis en veilige buis.

4.2.3

Veilige plaats in de incidentbuis
Veilige plaats in de incidentbuis Westerscheldetunnel
1
In de tunnel is langs ventilatie met de rijrichting mee. Dit beveiligt aanwezigen achter het
incident. Het belemmert het aanrijden van het incident tegen de rijrichting in;
2
Een incident kan ook in achterwaartse richting escaleren. Daar aanwezige weggebruikers
als ook zelfredzame personen in de directe invloedssfeer van het incident moeten daarom
de incidentbuis via de dwarsverbindingen verlaten. Nieuw verkeer wordt voor het inrijden
van de incidentbuis tegengehouden door het sluiten van de hoofdslagbomen;
3
Vluchtende mensen uit de incidentbuis moeten ongehinderd de veilige buis kunnen bereiken.
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4.2.4

Operationeel optreden in de onveilige fase
Operationeel optreden in de onveilige fase Westerscheldetunnel
1
Waar mogelijk probeert de brandweer met wendbare en compacte voertuigen (Snel
Interventievoertuig – SIV, Schuimblusvoertuig – SB) de incidentlocatie in de incidentbuis te
bereiken, te verkennen en zo mogelijk een snelle reddingsactie / incidentbestrijding uit te
voeren;
2
Wanneer het bovenstaande niet mogelijk is wordt vanuit de veilige buis via de 1e dwarsverbinding achter het incident met draagbare apparatuur gewerkt;
3
Geredde slachtoffers worden (bij onveilige omstandigheden) aan de GHOR overgedragen
in de veilige buis. Indien noodzakelijk wordt een gewondennest gecreëerd.
4
Zolang de incidentbuis door de OvD-Brandweerzorg / bevelvoerder niet is vrijgegeven voor
de overige hulpdiensten en tunnelbeheerder wordt het weghalen van personen door de
brandweer uitgevoerd. De ontruimde personen worden bij de dwarsverbindingen in de
veilige buis door de politie overgenomen en ten spoedigste uit de tunnel begeleid;
5
Er is een opstelplan voor de voertuigen van de hulpdiensten in de veilige buis (zie bijlagen
incidentbestrijdingsplan wegtunnels);

4.2.5

Leiding en coördinatie (operationeel)
Leiding en coördinatie (operationeel) Westerscheldetunnel
1
Bij een tunnelincident in een onveilige situatie (vuur, rook, lekkende vloeistoffen, gevaarlijke stoffen of twijfel) of een incident waarbij multidisciplinaire coördinatie is vereist, wordt
gewerkt routinefase of hoger.
2
De locatie van het MKO is ter hoogte van de eerstvolgende dwarsverbinding in de veilige
buis (voor of na de incidentlocatie). De OvD-Brandweerzorg heeft de leiding over het MKO
(communicatie en informatie).
3
De locatie van het CoPI is bij een incident in de Westerscheldetunnel op het tolplein, in het
controlegebouw.
4
Bij een tunnelincident is de tunnel in zijn totaliteit te beschouwen als brongebied. Een
eventueel effectgebied begint buiten de tunnel. De omvang van het effectgebied wordt per
incident bepaald.
5
Bij (langdurige) stremmingen buiten de tunnel benoemt de OvD-P aan de noord en aan de
zuidzijde van de tunnel een coördinator verkeer (mobiliteit).
6
De coördinatoren verkeer bestrijden/beperken de gevolgen van de verkeersstremming. De
OvD-P zorgt voor voldoende menskracht.

4.2.6

Opschaling en afschaling
Opschaling Westerscheldetunnel
1
Incidentcategorisering gebeurt door het GMK a.d.h.v. het schema in bijlage.
2
Het GRIP-niveau wordt bepaald/bevestigd door de OvD-Brandweerzorg na een verkenning
(zo mogelijk in samenspraak met de OvD's van de andere disciplines).
Afschaling Westerscheldetunnel
1
De tunnel dient weer zo snel als mogelijk ter beschikking gesteld te worden voor het
verkeer. Om dit te realiseren zal de brandweer de dwarsverbindingen controleren op de
aanwezigheid van achtergebleven personen.
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4.2.7

Incidenten van openbare orde
Basisaanpak / bestrijding Westerscheldetunnel:
Algemeen De incidenten, uitgezonderd brandbestrijding door de brandweer, lenen zich niet
voor een directe benadering in de tunnel. De basisaanpak bestaat uit:
 Het NIET betreden van de tunnel;
 Het afzetten van de tunnelingang(en);
 Het verkeerscirculatieplan in werking stellen e.e.a in overleg met de wegbeheerders.
 Bestrijding van het incident wordt bepaald in het MKO/CoPI, in het ROT en/of
(R)BT, afhankelijk van het GRIP-niveau.
 Een aantal incidenten zal door de lokale driehoek in beleidsmatige zin aangestuurd worden.
 Afhankelijk van het soort incident worden de opstelplaatsen boven op de kop van
de tunnel niet gebruikt. De verantwoordelijke OvD’s van de diverse diensten bepalen in dat geval de nieuwe opstelplaats en plaats van het CoPI.
 Brandweer draagt zorg voor de verplaatsing van personen naar de veilige buis.
 Verplaatsen van personen naar een opvanglocatie valt onder de verantwoordelijkheid van de OvD-Bevolkingszorg. Voor kleinschalige opvang zijn locaties aangewezen, welke zijn opgenomen in dit plan. Voor grootschalige opvang zal het
CoPI in overleg andere locaties kunnen aanwijzen.
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4.3
4.3.1

Inzetprocedure Sluiskiltunnel
Algemene bestrijdingsfilosofie Sluiskiltunnel
Algemene bestrijdingsfilosofie Sluiskiltunnel
1
Als er sprake is van een incident in de tunnel rijden alle voertuigen van de hulpdiensten en
de tunnelbeheerder aan over de vastgestelde aanrijdroutes aan de oostzijde: Koegorsstraat en aan de westzijde: Langeweg/Bonteweg of Putweg.
2
Als er GEEN sprake is van een incident met vuur, rook, lekkende vloeistoffen, gevaarlijke
stoffen en geen twijfel omtrent de aanwezigheid van deze elementen rijden de voertuigen
van de hulpdiensten de incidentbuis in via de reguliere rijrichting naar het incident. De
GMK verifieert bij de tunneloperator welke tunnelbuis er beschikbaar is en welke gesloten.
3
Het incident wordt door hulpdiensten of de tunnelbeheerder NOOIT tegengesteld aan de
reguliere rijrichting van de betreffende incidentbuis aangereden. De OvD-Brandweerzorg,
kan beslissen van deze regel af te wijken en deelt deze met de betrokken hulpverleningsdiensten.
4
Als er WEL sprake is van vuur, rook, lekkende vloeistoffen, gevaarlijke stoffen of twijfel
hieraan:
a
De operator gebruikt de calamiteitenknop voor het sluiten van beide tunnelbuizen Sluiskiltunnel voor het reguliere verkeer;
b
Sluiskiltunnel: Wordt door de politie de verkeersstromen gereguleerd op het knooppunt
Axelse Gat en het knooppunt Koeischorre en de afslagen hier naar toe. Voor knooppunt
Koeischorre geldt dat deze minder kritisch is omdat daar geen sprake is van grote kruisende verkeersstromen.
c
Rijdt de brandweer aan zowel via de incidentbuis (alleen de reguliere rijrichting volgend)
als via de veilige buis;
d
Rijden de politie, ambulancedienst en de tunnelwacht naar de betreffende dwarsverbinding in de veilige buis in de reguliere rijrichting.
e
De GMK geeft aan de politie- en ambulance-eenheden toestemming tot het inrijden van de
veilige buis met vermelding van het nummer van de dwarsverbinding, waar vandaan de
hulpverlening plaatsvindt in de incidentbuis.
f
De incidentbuis wordt niet eerder betreden vanuit de betreffende dwarsverbinding dan
nadat de OvD- Brandweerzorg / bevelvoerder daarvoor toestemming heeft gegeven en
eventuele beperkende voorwaarden heeft kenbaar gemaakt;
g
Zodra de OvD- Brandweerzorg / bevelvoerder, al dan niet onder voorwaarden, toestemming geeft tot het betreden van de incidentbuis, worden nog aanrijdende voertuigen van
politie en ambulancedienst direct naar de incidentbuis gedirigeerd, mits zij daarmee de
reguliere rijrichting in de betreffende tunnelbuis volgen.
h
De OvD-Bevolkingszorg maakt geen deel uit van de incidentbestrijding in de tunnel, tenzij
de situatie zodanig is dat de aanwezigheid van de OvD-Bevolkingszorg gewenst is.
i
Bij het binnenrijden van zowel de incidentbuis als veilige buis blijven de zwaailichten aan.
In de incidentbuis bij het ter plaatse komen zwaailichten uit. In de veilige buis houdt het
laatste voertuig de zwaailichten aan en geen geluid.
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4.3.2

Veilig werken in de incidentbuis
Veilig werken in de incidentbuis Sluiskiltunnel
1
Ingeval van vuur, rook, lekkende vloeistoffen, gevaarlijke stoffen of twijfel wordt de situatie eerst door de OvD-Brandweerzorg / bevelvoerder brandweer beoordeeld alvorens de
incidentbuis (al dan niet onder beperkingen) wordt vrijgegeven;
2
Politie, GHOR, ambulancepersoneel, bevolkingszorg en tunnelpersoneel gaan de incidentbuis niet in als er sprake is van vuur, rook, lekkende vloeistoffen, bij het incident betrokken
gevaarlijke stoffen of twijfel met betrekking tot de vier eerdere elementen;
3
Als de OvD-Brandweerzorg / bevelvoerder de incidentbuis niet vrij kan geven neemt de
brandweer maatregelen waardoor de incidentbuis wel te betreden is door de overige
hulpdiensten en tunnelexploitant.

4.3.3

Veilige plaats in de incidentbuis
Veilige plaats in de incidentbuis Sluiskiltunnel
1
In de tunnel is langs ventilatie met de rijrichting mee. Dit beveiligt aanwezigen bovenwinds(=veilig gebied).
2
Een incident kan ook tegen de ventilatierichting in escaleren. Daar aanwezige weggebruikers als ook zelfredzame personen in de directe invloedssfeer van het incident moeten
daarom de incidentbuis via de dwarsverbindingen verlaten. Nieuw verkeer wordt voor het
inrijden van de incidentbuis tegengehouden door het sluiten van de slagbomen op de
hoofdrijbaan;
3
Vluchtende mensen uit de incidentbuis moeten ongehinderd via de dwarsverbinding de
veilige buis kunnen bereiken.

4.3.4

Operationeel optreden in de onveilige fase
Operationeel optreden in de onveilige fase Sluiskiltunnel
1
Waar mogelijk probeert de brandweer met wendbare en compacte voertuigen (Snel
Interventievoertuig – SIV, Schuimblusvoertuig – SB) de incidentlocatie in de incidentbuis te
bereiken, te verkennen en zo mogelijk een snelle reddingsactie / incidentbestrijding uit te
voeren;
2
Wanneer het bovenstaande niet mogelijk is wordt vanuit de veilige buis via de 1e dwarsverbinding achter het incident met draagbare apparatuur gewerkt;
3
Geredde slachtoffers worden (bij onveilige omstandigheden) aan de GHOR overgedragen
in de veilige buis. Indien noodzakelijk wordt een gewondennest gecreëerd.
4
Zolang de incidentbuis door de OvD-Brandweerzorg / bevelvoerder niet is vrijgegeven voor
de overige hulpdiensten en tunnelbeheerder wordt het weghalen van personen door de
brandweer uitgevoerd. De geëvacueerde personen worden bij de dwarsverbindingen in de
veilige buis door de politie overgenomen en ten spoedigste uit de tunnel begeleid;
5
Er is een opstelplan voor de voertuigen van de hulpdiensten in de veilige buis (zie bijlagen
incidentbestrijdingsplan wegtunnels);
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4.3.5

Leiding en coördinatie (operationeel)
Leiding en coördinatie (operationeel) Sluiskiltunnel
1
Bij een tunnelincident in een onveilige situatie (vuur, rook, lekkende vloeistoffen, gevaarlijke stoffen of twijfel) of een incident waarbij multidisciplinaire coördinatie is vereist, wordt
gewerkt routinefase of hoger;
2
De locatie van het MKO is ter hoogte van de eerstvolgende dwarsverbinding in de veilige
buis (voor of na de incidentlocatie). De OvD-Brandweerzorg heeft de leiding over het MKO
(communicatie en informatie).
3
De locatie van CoPI bij een incident in de Sluiskiltunnel:
Incident Noordbuis: Copi locatie “wrakkenplaats calamiteiten weg Oost” bereikbaar via
Koegorsstraat.
Incident Zuid buis: Copi locatie “wrakkenplaats calamiteitenweg West” bereikbaar via
Putweg.
4
Bij een tunnelincident is de tunnel in zijn totaliteit te beschouwen als brongebied. Een
eventueel effectgebied begint buiten de tunnel. De omvang van het effectgebied wordt per
incident bepaald.
5
Bij (langdurige) stremmingen buiten de tunnel benoemt de OvD-P aan de toegangswegen
van de tunnel een coördinator verkeer (mobiliteit).
6
De coördinatoren verkeer bestrijden/beperken de gevolgen van de verkeersstremming. De
OvD-P zorgt voor voldoende menskracht.

4.3.6

Opschaling en afschaling
Opschaling Sluiskiltunnel
1
Incidentcategorisering gebeurt door het GMK a.d.h.v. het schema in bijlage.
2
Het GRIP-niveau wordt bepaald/bevestigd door de OvD-Brandweerzorg na een verkenning
(zo mogelijk in samenspraak met de OvD's van de andere disciplines).
Afschaling Sluiskiltunnel
1
De tunnel dient weer zo snel als mogelijk ter beschikking gesteld te worden voor het
verkeer. Om dit te realiseren zal de brandweer de dwarsverbindingen controleren op de
aanwezigheid van achtergebleven personen.

4.3.7

Incidenten van openbare orde
Basisaanpak / bestrijding Sluiskiltunnel:
Algemeen De incidenten, uitgezonderd brandbestrijding door de brandweer, lenen zich niet
voor een directe benadering in de tunnel. De basisaanpak bestaat uit:
 Het NIET betreden van de tunnel;
 Het afzetten van de tunnelingang(en);
 Het verkeerscirculatieplan in werking stellen e.e.a in overleg met de wegbeheerders.
 Bestrijding van het incident wordt bepaald in het MKO/CoPI, in het ROT en/of
(R)BT, afhankelijk van het GRIP-niveau.
 Een aantal incidenten zal door de lokale driehoek in beleidsmatige zin aangestuurd worden.
 Afhankelijk van het soort incident worden de opstelplaatsen boven op de kop van
de tunnel niet gebruikt. De verantwoordelijke OvD’s van de diverse diensten be-
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palen in dat geval de nieuwe opstelplaats en plaats van het CoPI.
 Brandweer draagt zorg voor de verplaatsing van personen naar de veilige buis.
 Verplaatsen van personen naar een opvanglocatie valt onder de verantwoordelijkheid van de OvD-Bevolkingszorg. Voor kleinschalige opvang zijn locaties aangewezen, welke zijn opgenomen in dit plan. Voor grootschalige opvang zal het
CoPI in overleg andere locaties kunnen aanwijzen.

4.4

U-routes - Vaste uitwijkroutes bij calamiteiten op de wegen
Voor wegen waarop na een ongeval of stremming het verkeer snel vastloopt, bestaan vaste
uitwijkroutes. Dit zijn omleidingroutes die je kunt volgen als de weg, bijvoorbeeld door een
ongeluk, wordt afgesloten. De vaste uitwijkroutes zijn te herkennen aan de blauwe borden met
daarop een U en een nummer. Elke uitwijkroute heeft een eigen nummer. Als de richting wordt
gevolgt die de U-borden aangeven, kom je via de omleiding weer terug op de weg. De blauwe
borden zijn bevestigd aan de bestaande routeborden.

Als de weg is afgesloten, wordt de aanwijzing gegeven om de uitwijkroute te volgen. Bijvoorbeeld door een bord in de berm of een tekstkar. Ook worden de omleidingsroutes in de verkeersinformatieberichten genoemd. De weggebruiker komt niet in de file die door de afsluiting wordt
veroorzaakt. De weggebruiker hoeft zelf niet te zoeken naar een alternatieve route. De weggebruiker rijdt alleen door straten die bedoeld zijn voor doorgaand verkeer. De uitwijkroutes
hebben een langere reistijd dan de route over de snelweg. Zelfs met de dagelijkse files zal de
route via de snelweg sneller zijn. Maar als de snelweg geblokkeerd is, is de uitwijkroute een goed
alternatief.
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4.5

CoPI locaties
Bij het bepalen van de inzetstrategie geldt als belangrijkste uitgangspunt dat de veiligheid van de
hulpverleners, die de tunnel moeten gaan betreden om een incident te gaan bestrijden, in
beginsel niet in het geding mag komen. Veiligheid van de hulpverleners moet voorafgaand aan
iedere inzet worden afgewogen door de verantwoordelijke bevelvoerende. Bij deze afweging zijn
bepalend de lay-out van de tunnel, de aanwezige veiligheidsvoorzieningen en de beschikbare
informatie over het incident. Een adequate informatie-uitwisseling over aard en omvang van het
incident tussen de bevelvoerende en de verkeersleiding is hierbij essentieel.

4.5.1

Incident in de Westerscheldetunnel
Het CoPI bij een incident in de Westerscheldetunnel zal worden gesitueerd buiten de Westerscheldetunnel. Wanneer een CoPI niet plaats kan vinden op de aangewezen locatie besluit de
hoogst leidinggevende (leider CoPI of Regionaal Operationeel Leider ROT) waar het CoPI geformeerd zal worden.
Incident Westbuis (richting Terneuzen)
Eerste inzet SIV en CAF Borsele benaderen vanuit Borsele (Noord) het incident in de Westbuis
met de rijrichting mee. Benaderen incident vanuit oostbuis - aanrijden vanuit Terneuzen (Zuid).
Locatie 1: CoPI Tolplein N.V. Westerscheldetunnel.
Locatie 2: CoPI opstelplaats tunneldak Noord.
Deze locatie is centraal bereikbaar voor alle hulpverleners (bereikbaarheid).
Deze locatie beschikt ook over de nodige infrastructuur en technische voorzieningen.
Incident Oostbuis (richting Borsele)
Eerste inzet SIV en CAF Terneuzen benaderen vanuit Terneuzen (Zuid) het incident in de Oostbuis
met de rijrichting mee. Benaderen incident vanuit westbuis - aanrijden vanuit Borsele (Noord).
Locatie 1: CoPI Tolplein N.V. Westerscheldetunnel.
Locatie 2: CoPI opstelplaats tunneldak Noord.

Deze locatie is centraal bereikbaar voor alle hulpverleners (bereikbaarheid).
Deze locatie beschikt ook over de nodige infrastructuur en technische voorzieningen.
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4.5.2

Incident in de Sluiskiltunnel
Het CoPI bij een incident in de Sluiskiltunnel zal worden gesitueerd buiten de Sluiskiltunnel.
Wanneer een CoPI niet plaats kan vinden op de aangewezen locatie besluit de hoogst leidinggevende (leider CoPI of Regionaal Operationeel Leider ROT) waar het CoPI geformeerd zal worden.
Incident Noordbuis (richting Hoek)
Eerste inzet SIV en CAF benaderen vanuit Terneuzen het incident in de Noordbuis met de rijrichting mee. Benaderen incident vanuit Zuidbuis - aanrijden vanuit Hoek.
Locatie 1: Copi locatie “wrakkenplaats calamiteiten weg Oost” bereikbaar via Koegorsstraat.
Deze locatie is centraal bereikbaar voor alle hulpverleners (bereikbaarheid).
Deze locatie beschikt ook over de nodige infrastructuur en technische voorzieningen.
Incident Zuidbuis
(richting Terneuzen)
Eerste inzet SIV en CAF benaderen de incidentbuis vanuit Hoek het incident in de Zuidbuis met
de rijrichting mee. Benaderen incident vanuit Noordbuis - aanrijden vanuit Terneuzen.
Locatie 1: Copi locatie “wrakkenplaats calamiteitenweg West” bereikbaar via Putweg.
Deze locatie is centraal bereikbaar voor alle hulpverleners (bereikbaarheid).
Deze locatie beschikt ook over de nodige infrastructuur en technische voorzieningen.
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