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“It should be assumed that “all possible phenomena would occur”.
Moreover, it is necessary to recognize that there could be kinds of phenomena, which do not even be recognized as impossible phenomena, in other
words, unthinkable phenomena can also occur. […] It is necessary to make
full preparations based on the assumption that unthinkable phenomena
might occur ” - Yotaro Hatamura
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1. Algemeen
1.1

Inleiding
In dit plan komt alleen informatie aan het bod, die afwijkend is van de informatie in bestaande
nationale en regionale documentatie. Dit plan bevat o.a. de uitwerking van afspraken met keten
en crisispartners (o.a. EPZ en Electrabel), waaronder een uitwerking van de basisvereisten crisismanagement, harmonisatie, afstemming met planvorming buurland België, etc.
Het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten (NCS) en het Responsplan NCS vormen de basis voor
de kernongevallenbestrijding in Nederland. Het plan is een uitwerking van vigerende wet- en regelgeving zowel nationaal als internationaal. Het NCS is een uitwerking van vigerende wet- en regelgeving, zowel nationaal (zoals de Kernenergiewet (in het bijzonder art. 40), de Wet Veiligheidsregio’s en Politiewet 2012) als internationaal (bijvoorbeeld richtlijnen van de Europese Unie
en conventies van het IAEA). Het doel van het NCS is om op hoofdlijnen de uitgangspunten uiteen te zetten ten aanzien van de beheersing van stralingsincidenten1 . Het NCS richt zich op de
strategische kaders. Het Responsplan NCS richt zich op tactisch/operationele kaders en bevat dus
gedetailleerde uitwerking van scenario’s, interventieniveaus etc.. Bovenstaande onderwerpen
worden ook beschreven in dit rampbestrijdingsplan en separate deelplannen (met de daarbij horende draaiboeken en concrete uitwerkingen zoals checklists, voorbewerkte gegevensbestanden
enzovoorts).
Het Responsplan NCS is het centrale document in een reeks van NCS documenten die zich richt
op de responsfase van stralingsongevallen. Het beschrijft de conceptuele uitgangspunten voor de
bestrijding van stralingsongevallen in Nederland:
•
•
•
•

De voornaamste karakteristieken van de diverse typen stralingsongevallen;
De rollen, taken en verantwoordelijkheden bij de crisisbeheersing en ongevallenbestrijding van de diverse organisaties die betrokken zijn bij een feitelijk stralingsongeval;
Het operationeel concept van de kritische responsprocessen;
Maatregelen, ter bestrijding van het incident.

Evaluatie kernramp op afstand
Japan werd op 11 maart 2011 naast een aardbeving en een tsunami getroffen door een grote
kernramp in Fukushima. Ernstige nucleaire incidenten of rampen komen gelukkig weinig voor,
maar daardoor is een analyse een kernramp wel erg belangrijk: wat kunnen we in Nederland leren van de kernramp in Fukushima? Het Centrum Kernongevallenbestrijding Veiligheidsregio's
(CVK) heeft een evaluatie uitgevoerd naar wat we kunnen leren van deze kernramp, op verzoek
en met steun van de zeven A-regio's (de zeven regio's met een zwaarder nucleaire object) en van
het Ministerie van JenV. De Evaluatie Fukushima biedt hulpverleningsdiensten veel leerpunten
welke in de actualisatie van het arbpSI zijn meegewogen.

1

In dit plan is ‘stralingsincident’ synoniem voor ‘stralingsongeval’ en omvat zowel moedwillige als niet -moedwillige oorzaken.
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Algemeen rampbestrijdingsplan Stralingsincidenten
Het rampbestrijdingsplan Nucleaire Installaties (rbpNI) is in naam veranderd in algemeen rampbestrijdingsplan Stralingsincidenten2 (arbpSI). De naamswijziging brengt met zich mee dat dit
plan beter aansluit op het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten en het responsplan NCS. Het
arbpSI is een strategisch generiek objectgericht plan. Het arbpSI gaat uit van een (zeer ernstig)
referentie-ongeval (STC-CON1). Het arbpSI is evenwel dusdanig flexibel opgezet, dat ook kan
worden opgetreden indien het ongeval minder ernstig, dan wel ernstiger zou zijn. Een (dreigend)
stralingsincident stoort zich niet aan landsgrenzen daarom is het arbpSI ook van toepassing voor
stralingsincidenten bij een buitenlandse kernenergiecentrale met effecten op Nederlands grondgebied.
Dit geactualiseerde plan is gerealiseerd vanuit het programma multidisciplinaire planvorming crisismanagement. In nauwe samenwerking met o.a. de partijen (niet limitatief): Veiligheidsregio
Zeeland (brandweer, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, gemeenschappelijke
meldkamer), Politie Eenheid Zeeland-West-Brabant, de gemeenten in Zeeland, ANVS, Ministerie
van IenW, Ministerie van JenV, kennisinstituten, de Provincie Oost-Vlaanderen, exploitant EPZ
(kernenergiecentrale Borssele) en exploitant Electrabel (kernenergiecentrales Doel) en o.a. samenwerking met veiligheidsregio’s in Nederland met een A-object op of nabij haar grondgebied.

1.2

Doel en uitgangspunten
Het doel van dit plan is het op een gestructureerde wijze ordenen van taken, bevoegdheden en
plannen van de verschillende bij het (dreigende) stralingsincident betrokken overheden, hulpdiensten en organisaties. Het plan is bedoeld voor operationele en bestuurlijke functionarissen
die te maken kunnen krijgen met een (dreigend) stralingsincident met effecten op Nederlands
grondgebied. Dit plan geeft inzicht in de mogelijke gevolgen bij een (dreigend) stralingsincident
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. De grondslag
voor een rampbestrijdingsplan voor een kernenergiecentrale is tweeledig. Enerzijds vanuit de
Kernenergiewet (Kew) en anderzijds uit de Wet veiligheidsregio’s. Volgens de Kew kan de voorzitter van de veiligheidsregio naar aanleiding van een ongeval met een A-object bij verordening
voorschriften vaststellen of kan, zonodig met behulp van de sterke arm, maatregelen treffen om
de gevolgen van dat ongeval zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken (art. 49b Kew).
Veiligheidsregio Zeeland is in dit rampbestrijdingsplan aangewezen om de taken op het gebied
van de interregionale bestuurlijke en operationele coördinatie uit te voeren.
Bij het opstellen van dit plan is uitgegaan van de onderstaande uitgangspunten (niet limitatief).
• (Inter)nationale en (inter)regionale documentatie m.b.t. het thema stralingsincidenten.
• Ministerie Infrastructuur en Waterstaat - Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten.
• Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming - Responsplan Nationaal Crisisplan
Stralingsincidenten.
• Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Technische basisinformatie stralingsongevallenbestrijding.
• Centrum Kernongevallenbestrijding Veiligheidsregio’s, Fukushima, Lessen voor medewerkers
en besturen van de hulpverlenende diensten.

2

In dit plan is ‘stralingsincident’ synoniem voor ‘stralingsongeval’.
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• Instituut Fysieke Veiligheid, Bestuurlijke netwerkkaart Stralingsincidenten (en aan deze kaart
gerelateerde netwerkkaarten en bevoegdhedenschema’s) & kennisplein Stralingsincidenten,
o.a. kennisdocumentatie stralingsincidenten Veiligheidsregio’s.
• Het plan richt zich op het zoveel mogelijk beperken van schade en geeft inzicht in de te verwachten problemen, aandachtspunten en de te nemen maatregelen.
• Dit plan is een multidisciplinair plan en beschrijft geen aandachtspunten welke gerelateerd
kunnen worden aan de continuïteit binnen eigen kolom/dienst. Hiervoor zijn de publiek en
private partners zelf voor verantwoordelijk.
• De exploitant van de kerncentrale is zelf verantwoordelijke voor de bronbestrijding.
• De overheid gaat uit van de zelfredzaamheid van mensen, de hulpverlening zal dan ook primair gericht zijn op niet- en verminderd zelfredzamen.
• De overheid treedt op ten aanzien van de openbare orde en veiligheid, levensbedreigende situaties en de openbare gezondheidszorg.
• De capaciteit van de hulpverleningsdiensten is beperkt, waardoor in de hulpverlening prioriteiten gesteld moeten worden.
• Algemene en functionele keten: Zowel in de planvorming als tijdens de aanpak van het incident komt de verantwoordelijkheidsverdeling tussen exploitant, rijk en de veiligheidsregio
aan de orde. De veiligheidsregio dient het incident niet vanuit de standaard processen binnen
de algemene keten van crisisbeheersing te benaderen. De regie ligt vooral bij de exploitant en
de CETsn (functionele keten). Hiermee wordt voorkomen dat taken dubbel of inefficiënt georganiseerd worden.
• Leiding en coördinatie:
-Vanaf de melding tot het terug naar de normale situatie dient uitgegaan te worden van de
crisisstructuur met de daarbij behorende bezetting. De ingerichte crisisorganisatie, dient in
verhouding te staan tot de voor het incident uit te voeren taken uit te voeren maatregelen.
-De Nucleair Adviseur is gedurende de eerste fase van het incident aangewezen als regionale
vraagregisseur. Afhankelijk van de ontwikkeling van het incident kan deze rol in een latere
fase bij een andere functionaris worden belegd.
-Veiligheidsregio Zeeland is de coördinerende veiligheidsregio bij (dreigende) stralingsincidenten bij de kerncentrale Borssele (Nederland) en de kerncentrales Doel (België).
• Op- en afschaling:
-Het advies tot opschalen naar GRIP 2 en GRIP 5 is in dit plan geen automatisme. De ROL zal
een weloverwogen keuze voor de opschaling dienen te maken en wordt hiervoor geadviseerd
door de Nucleair Adviseur en CaCo.
-Wanneer bij een (dreigend) stralingsincident opgeschaald wordt, zal dat direct opschaling
naar een ROT of IROT betreffen, die de omgevingseffecten van de uitval in beeld brengt, de
langere termijnaspecten, de scenario’s en de crisiscommunicatie.
-Een CoPI zal alleen ter plaatse zijn indien coördinatie in het veld nodig is of specifieke afspraken maken tussen de Leider CoPI en de ROL bijv: CoPI neemt de noodhulp voor haar rekening
neemt.
• Informatiemanagement:
-De voorzitter Veiligheidsregio Zeeland laat zich ten behoeve van inhoudelijke besluitvorming
over de maatregelen adviseren door de regionale vraagregisseur. De regionale vraagregisseur
verzorgt de inbreng van het advies in de regionale crisisstructuur.
-Om te voorkomen dat de uitwisseling van informatie en de samenwerking niet goed van de
grond komt dient er een balans te zijn in het ‘halen’ van informatie door de veiligheidsregio en
het ‘brengen’ van informatie door de partners.
-De veiligheidsregio dient een totaaloverzicht van de effecten en knelpunten te hebben. Partners kunnen de veiligheidsregio actief informeren over de consequenties van een (dreigend)
stralingsincident binnen hun keten voor de openbare orde en veiligheid.
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1.3

Samenhang planvorming
In onderstaand figuur staat voor het rampbestrijdingsplan op hoofdlijnen een overzicht van planvorming, die naast het arbpSI van toepassing is. Deze planvorming is ook beschikbaar gesteld op
de beschikbare netwerken van de veiligheidsregio.
Figuur 1: samenhang planvorming
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1.4

Uitwerking en afbakening
Relatie met het regionaal crisisplan
Veiligheidsregio Zeeland heeft een Regionaal Crisisplan (hierna genoemd: het crisisplan). Het crisisplan beschrijft een generieke aanpak van alle mogelijke crisissituaties in de regio, met een beschrijving van afgesproken bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden en afspraken over
randvoorwaarden als melding en alarmering, op- en afschaling, leiding en coördinatie en informatiemanagement. Het crisisplan bevat een uitwerking van de hoofdstructuur en aanvullend is
door de partners een generieke uitwerking van de processen bevolkingszorg, brandweerzorg, geneeskundige zorg, politiezorg en publieke partners zoals Rijkswaterstaat, Waterschap en Defensie in planvorming waaronder in organisatie- en procesplannen opgenomen en nader uigewerkt.
Dit algemeen rampbestrijdingsplan Stralingsincidenten 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.
A-objecten
Een ongeval met een categorie A-object is een stralingsincident met regio overstijgende gevolgen
(een ongeval van meer dan plaatselijke betekenis) waardoor bestuurlijke coördinatie door de
rijksoverheid is vereist.
Het arbpSI is opgesteld voor een ongeval3 met een A-object : voor een (dreigend) stralingsincident bij de Nederlandse kernenergiecentrale Borssele en de Belgische kernenergiecentrales
Doel. Een ongeval met een A-object betreft een stralingsincident met effecten die niet zelfstandig door de veiligheidsregio afgehandeld kunnen worden, (uitgebreide) nationale coördinatie en
bijstand nodig blijkt of stralingsincidenten waarbij nationale belangen in het geding zijn en bestuurlijke besluitvorming noodzakelijk is. Voorbeelden hiervan zijn ongevallen in kernreactoren
of ongevallen tijdens het transport van nucleair materiaal: de effecten van dit soort ongevallen
kunnen ook buiten de inrichtingen tot op grotere afstanden gevolgen hebben. Onder A-objecten
vallen kerncentrales in binnenland en buitenland, schepen en ruimtevaartuigen die gebruik maken van kernenergie, nucleair defensiemateriaal.
B-objecten
Een ongeval met een categorie B-object is een stralingsincident met lokale effecten (een ongeval
van niet meer dan plaatselijke betekenis) en gemeentelijke of regionale coördinatie.
Het arbpSI is opgesteld voor een ongeval met een B-object: Een stralingsincident bij een categorie B-object heeft doorgaans alleen lokale effecten. De gevolgen beperken zich dan tot de directe
omgeving van de bron of de beperkte omgeving ervan en vraagt daarom regionale coördinatie
met mogelijk ondersteuning van het landelijke kennis en adviesnetwerk. Bij incidenten heeft de
ANVS, naast een mogelijke rol in ondersteuning en advisering, ook altijd een toezichthoudende
taak met betrekking tot de Kernenergiewet en onderliggende besluiten en regels. Voorbeelden
van B-objecten zijn bedrijven en inrichtingen die gebruik maken van radioactieve bronnen voor
industriële processen of toepassingen, die radioactieve bronnen opslaan of die radioactieve
bronnen gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. Ook ziekenhuizen behoren tot de categorie Bobjecten, vanwege het radioactief materiaal dat daar gebruikt wordt voor de behandeling van
patiënten en het stellen van diagnoses.
Harmonisatie
Ministeries, veiligheidsregio’s, nationale (kennis)instituten, provincies, waterschappen en gemeenten hebben ieder een eigen taak. De specifieke interne procesbeschrijvingen,
3

Dit betreft: een ongeval met een A-object, zoals gedefinieerd in de Kew, hoofdstuk VI, afdeling 1, artikel 38 onder c, of een ongeval
met een B-object dat afgehandeld wordt als een ongeval met een A-object, zoals beschreven in de Kew, hoofdstuk VI, afdeling 2, artikel
42.
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uitvoeringsplannen en procedures van de veiligheidsregio en ketenpartners om de crisisbeheersings- en bestrijdingstaak uit te voeren maken deel uit van dit (proces/organisatie)plannen van
de veiligheidsregio en ketenpartners. Het arbpSI beschrijft de preparatiezone (zone waarin maatregelen zijn voorbereid) en de interventiezone (zone waarin daadwerkelijk maatregelen worden
afgekondigd), die gebaseerd zijn op het nationale scenario: STC-CON1. De zones zijn naar aanleiding van harmonisatieafspraken (de voorbereiding op en maatregelen bij kernongevallen) tussen
de buurlanden België, Duitsland en Nederland bijgesteld e.e.a. cf brief minister Kamp 7 juli 2014.
Daarbij is de afspraak gemaakt met het rijk dat voor de preparatie zone de schuilzone gelijk is aan
de jodiumprofylaxezone4 . Op basis van deze uitgangspunten zijn vooraf bepaalde preparatiezones voor evacuatie, het verstrekken van jodiumprofylaxe en schuilen vastgesteld. Afhankelijk van
de werkelijke ernst van een stralingsincident kunnen deze afstanden in de responsfase uitgebreid
of verkleind worden.
Moedwillige en niet-moedwillige verstoring
Incidenten van moedwillige aard met zowel A-objecten als B-objecten zullen worden afgehandeld als zijnde een A-object. In een dergelijk geval zijn Nationale Politie, het Openbaar Ministerie
en de NCTV ook bij de respons betrokken.
De aanpak en gevolgen van terrorisme 5 gekoppeld aan de Nederlandse kerncentrale EPZ te Borssele en Belgische kernenergiecentrales Doel te Doel maken geen integraal onderdeel uit van dit
plan. Specifiek voor terrorisme is een coördinatieplan terrorismegevolgbestrijding van kracht. Tevens s er specifiek voor kerncentrale Borssele een externe beveiligingsorganisatieplan (EBO-NIS)
van kracht . Daar waar terrorisme leidt tot een crisis waarbij de hulpdiensten bijstand dienen te
verlenen wordt er opgeschaald conform de binnen het algemeen rambestrijdingsplan Stralingsincidenten en het Coördinatieplan Terrorismegevolgbestrijding geldende afspraken en procedures.
Werkingsgebied van het plan
Het werkingsgebied van het arbpSI heeft betrekking op:
• A-object - Nederlandse kernenergiecentrale Borssele, exploitant EPZ, gelegen in de Veiligheidsregio Zeeland in Nederland met effecten op Nederlands en Belgisch grondgebied.
• A-object - Belgische kernenergiecentrales Doel, exploitant Electrabel, gelegen in de Provincie Oost-Vlaanderen in België met effecten op Nederlands grondgebied.
• B-object - een ongeval met een B-object, dat afgehandeld wordt als een ongeval met een
B-object.
• B-object - een ongeval met een B-object, dat afgehandeld wordt als een ongeval met een
A-object.

1.5

Vaststellingsprocedure
Het arbpSI is bestuurlijke vastgesteld door het bestuur van Veiligheidsregio Zeeland (oktober
2017).
Deze versie is het uitgangspunt voor de Nationale Nucleaire Oefening (NNO). Na de oplevering
van deze versie zal het arbpSI verder aangepast worden en operationeel vertaald worden. De
evaluatie van de NNO 2018 zal worden verwerkt in de planvorming. Dit zal leiden tot de oplevering van een nieuwe versie.

4

Bron: NCS Responsplan 2017 / De preparatiezone voor schuilen is in het kader van de harmonisatie vastgesteld op 10 km, echterom
praktische redenen wordt door de veiligheidsregio hiervoor de preparatieafstand voor jodiumpredistributie (20 km) aangehouden.
5 Terrorisme is geweld van een extremistische groep tegen willekeurige burgers. Terreur betreft het geweld van een
staat tegen haar eigen bevolking: bron NCTV/NSGBO
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1.6

Beheer
Het plan moet een actueel document zijn. Een document als het arbpSI heeft net zoals het
Responsplan NCS geen statisch karakter (het is een levend document). Alle veranderingen die
plaatsvinden binnen het NCS-stramien en alle veranderingen die plaatsvinden binnen de hulpverleningsketen moeten terug te vinden zijn in een veranderend arbpSI. Het beschrijft de situatie
die op een bepaald moment is vastgesteld. Internationale, nationale en regionale ontwikkelingen
zullen periodiek tot bijstelling en actualisering van dit arbpSI leiden. De aanpassingen van het arbpSI zullen gebeuren in de beheerfase van het arbpSI.
Figuur 2: Beheerproces arbpSI

technische uitgangspunten

regionaal crisisplan veiligheidsregio
nationaal crisisplan NCS
responsplan NCS

arbpSI
beheer

(crisis)organisatie
en
operationele
plannen
toepassing
arbpSI

vakbekwaam worden en blijven
basisvereisten crisismanagement
incidentrapportages
incidentevaluaties
operationele prestaties

procedures, protocollen
draaiboeken en regelingen:
(tijds)gerelateerde
checklists/ functiegerichte instructies & voorbewerkte
gegevensbestanden

kwaliteitsbewaking

planvorming (koude fase)

dreiging/respons (warme fase)

verbetervoorstellen
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 het plan beschreven maatscenario (referentiescenario).
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
rampbestrijdingsplan 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 de volgende paragrafen worden deze twee onderwerpen nader omschreven waarbij
ook de verantwoordelijkheidsverdeling wordt beschreven.
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Informatiebeheer
In onderstaande tabel wordt aangeduid welke onderwerpen kunnen leiden tot een actualisatie
van onderdelen van het arbpSI. De frequentie van actualisatie hangt af van de veranderingen.
Het één en ander zal moeten leiden tot een arbpSI, dat actueel is. De in tabel 1 genoemde organisaties en mogelijke onderwerpen zijn niet limitatief.
Tabel 1: Informatiebeheer
Organisatie
Regionaal Veiligheidsregio

Mogelijke onderwerpen
Wijzigingen regionaal crisisplan, multidisciplinaire afspraken. Inzicht in maatregelen bij rampen en/of crisis en verandering taken
en/of organisatie hulpverleningsdiensten en ketenpartners. Basisvereisten crisismanagement.
Nationaal Ministeries en ge- Gewijzigde wet- en regelgeving. Gewijzigd nationaal beleid op het
lieerde instituten
gebied van het thema Nucleair o.a. eenheid in verscheidenheid’,
Landelijke Meetstrategie (LAMS), harmonisatie maatregelzonering etc..
Exploitant
Gegevens object, melding- en alarmeringsprocedures, samenwerkingsafspraken door o.a. convenant, overeenkomsten. Voor KCD
zijn er nog geen specifieke afspraken gemaakt m.b.t. het informatiebeheer.
Meldkamer
Meldings-, en alarmeringsprocedures.
Brandweer
Brandweerzorg o.a. effectbestrijding, regionale meetplanorganisatie, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen, persoonlijke beschermingsmiddelen nucleair, ondersteuning bronbestrijding.
GHOR/GGD
Geneeskundige zorg o.a. gewondenspreidingsplannen, behandelprotocollen, gewijzigd beleid jodiumprofylaxe.
Politie
Politiezorg o.a. mobiliteit, verkeerscirculatieplannen.
Gemeenten
Bevolkingszorg, o.a. crisiscommunicatie, evacuatie, verandering
omgeving, samenwerkingsafspraken.
Ketenpartners
Samenwerkingsafspraken, convenanten, bilaterale verdragen.
Allen
Meldings- en alarmeringsprocedures en telefoonnummers.

Actualisatie
Bij de actualisatie wordt rekening gehouden 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 rampen betrokken diensten en organisaties, met nieuwe technische kennis en
met inzichten omtrent de bij rampen te nemen maatregelen. Het beheer en de actualisatie van
het arbpSI valt onder de verantwoordelijkheid van Veiligheidsregio Zeeland en is in handen van
multidisciplinaire planvorming crisismanagement Veiligheidsregio Zeeland. Het arbpSI wordt actueel gehouden door een controle van het plan en alle gegevens daarin. Hierbij is het mogelijk
om delen en bijlagen zonder hernieuwde vaststelling jaarlijks aan te passen. De coördinatie van
deze activiteiten ligt in handen van Veiligheidsregio Zeeland. Veiligheidsregio Zeeland draagt zorg
voor het verzamelen van alle gegevens en vraagt minimaal eenmaal per jaar advies aan de overige hulpverleningsdiensten en publiek en private over de eventuele consequenties die veranderingen voor dit plan hebben. Veiligheidsregio Zeeland draagt tevens zorg voor een volledig dossier. Tussentijds zijn de partners verantwoordelijk voor het doorgeven van veranderingen, die
een mogelijk effect hebben op dit arbpSI. Aan het bestuur wordt 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.
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Vakbekwaamheid
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 het arbpSI geldt dit dubbel. De werking van het arbpSI is ook alleen
door praktijkervaring te controleren, te optimaliseren en continue te actualiseren en bij te stellen. 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 oefenen van onderdelen uit het arbpSI is daarbij noodzakelijk, zeker gezien
het feit dat veel incidenten geen dagelijkse routine zijn. Vakbekwaamheid en planvorming zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden. De wisselwerking bestaat eruit dat plannen worden toegepast in de praktijk en weer input genereren voor de planvorming. De praktijk verduidelijkt immers mogelijke knelpunten en lacunes in de planvorming. Het arbpSI zal nooit zijn doel bereiken
als het niet mono- en multidisciplinair toegepast wordt door alle partners.
Evaluatie
Door incidenten en/of oefening te evalueren, kan van eventuele fouten worden geleerd en kan
het arbpSI worden verbeterd. Indien nodig worden op basis van de evaluatierapporten aanpassingsvoorstellen voor het arbpSI gedaan. De evaluatie kan geïnitieerd worden door zowel Veiligheidsregio Zeeland als door een van de andere betrokken partners. MOTO van de veiligheidsregio draagt zorg voor de evaluatie van oefeningen. Evaluatie van incidenten vindt plaats door het
rijk of regio gehanteerde evaluatiesystematiek. Na iedere actie (incident of oefening) vindt een
evaluatie plaats. Rapportage vindt plaats aan het bestuur Veiligheidsregio Zeeland en/of minister
wie het aangaat, commissaris van de Koning. Andere veiligheidsregio’s, waaronder de A-regio’s,
die nut kunnen hebben van de opgedane ervaringen worden geïnformeerd.
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2. Bestuurlijk
2.1

Bestuurlijk kader
De organisatie van nucleaire ongevallenbestrijding is uitgewerkt in het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten (NCS) en het Responsplan NCS. Het regionaal crisisplan beschrijft de inrichting van
de regionale multidisciplinaire crisisorganisatie. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de organisatie in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn vastgelegd. De
organisatie is generiek en past zich aan de aard en omvang van het incident aan. Voor zover voor
dit plan aanvullende bestuurlijke besluiten en of maatregelen zijn voorbereid worden deze in dit
hoofdstuk beschreven. De aanvullende bestuurlijke besluiten hebben in i eder geval betrekking op
het in werking treden van het plan en – indien van toepassing – de samenwerking bij regio- en
landsgrensoverschrijdende effecten. In onderstaande tabel is de bestuurlijke betrokkenheid voor
de openbare orde en veiligheid in het kader van dit plan per nucleaire ongevalclassificatie in zowel
Nederland als België weergegeven.
Tabel 2: Bestuurlijke betrokkenheid in Nederland en België bij een (dreigend) stralingsincident
kerncentrale Borssele
Ongevalclassificatie/
niveau van opschaling
Emergency standby
Nederland: GRIP

Betrokkenheid in Nederland*

Betrokkenheid in België

voorzi tter bestuur veiligheidsregio
CGCCR
voorzi tter CETsn
Minis ter IenW, Mi nister wie het aangaat
commi ssaris va n de Koning
Plant emergency
voorzi tter bestuur veiligheidsregio
Burgemeester
Nederland: GRIP
voorzi tter CETsn
CGCCR
Mi ni ster IenW, Minister wie het a angaat
commi ssaris va n de Koning
Site emergency
voorzi tter bestuur veiligheidsregio
Provi nci e Gouverneur
Nederland: GRIP
voorzi tter CETsn
Federale Overheidsdienst
Minis ter IenW, Mi nister wie het aangaat
Bi nnenlandse Zaken
commi ssaris va n de Koning
CGCCR
(Overi ge voorzitters bestuur veiligheidsregio **)
Off-site emergency
voorzi tter bestuur veiligheidsregio
Provi nci e Gouverneur
Nederland: GRIP
voorzi tter CETsn
Federale Overheidsdienst
Mi ni ster IenW, Minister wie het a angaat
Bi nnenlandse Zaken
commi ssaris va n de Koning
CGCCR
(Overi ge voorzitters bestuur veiligheidsregio **)
* de burgemeesters va n de betrokken gemeenten in de VRZ en VRMWB worden indien nodig geïnformeerd dan wel
gea larmeerd.
**di t betreft de voorzitters va n de veiligheidsregio’s, die betrokken zijn bij een opschaling GRIP 5
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Tabel 3: Bestuurlijke betrokkenheid in België en Nederland bij een (dreigend) stralingsincident
kerncentrales Doel
Ongevalclassificatie**/
niveau van opschaling

Betrokkenheid in België

Betrokkenheid in Nederland**

België: N0
Nederland: Geen opschaling
België: N1 / U1
Nederland: GRIP

CGCCR

voorzi tter bestuur veiligheidsregio
voorzi tter CETsn
voorzi tter bestuur veiligheidsregio
voorzi tter CETsn

België: N2 / U2
Nederland: GRIP

Provi nci e Gouverneur
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
CGCCR

voorzi tter bestuur veiligheidsregio
voorzi tter CETsn
Mi ni ster IenW
Mi ni ster wie het aangaat
commi ssaris va n de Koning

België: N3 / U3
Nederland: GRIP

Provi nci e Gouverneur
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
CGCCR

voorzi tter bestuur veiligheidsregio
voorzi tter CETsn
Mi ni ster IenW
Mi ni ster wie het aangaat
commi ssaris va n de Koning

België: NR / UR
Nederland: GRIP

Provi nci e Gouverneur
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
CGCCR

Burgemeester
CGCCR

voorzi tter bestuur veiligheidsregio
voorzi tter CETsn
Mi ni ster IenW
Mi ni ster wie het aangaat
commi ssaris va n de Koning
* N = noti ficatieniveau Belgische exploitant, U = urgentieniveau nationale Belgische overheid
** de burgemeesters va n de betrokken gemeenten in de VRZ en VRMWB worden indien nodig geïnformeerd dan wel
gea larmeerd

Tabel 4: Bestuurlijk afstemming tussen Nederland en België bij een (dreigend) stralingsincident
Kerncentrale Borssele
Nederland

Emergency Stand-by
GRIP

Pl a nt Emergency
GRIP

Si te Emergency
GRIP

Off-s ite Emergency
GRIP

Te nemen
maatregelen

Geen stralingsincident
- verhoogde waakzaamhei d
- i nterne maatregelen
bedri jf

Geen maatregelen
off-s ite & voorbereidi ng indirecte maatregel en off-site

Indirecte maatregelen
off-s ite & voorbereidi ng directe maatregel en off-site

di recte en i ndirecte maatregel en off-site

Alarmering
/ informatie
KCBorssele

Informatie-uitwisseling
ri jks overheden
Nederland en België en
Mel dkamer Veiligheidsregi o Zeeland / NCC met
HC 100/112 Oos t-Vlaanderen

-Al a rmering Belgische
na ti onale overheid
door ANVS/ NCC/ EUCURIE
-Al a rmering HC
100/112 Oos t-Vlaanderen door Meldkamer Vei ligheidsregio
Zeeland / NCC

-Al a rmering Belgische
na ti onale overheid
door ANVS/ NCC/ EUCURIE
-Al a rmering HC
100/112 Oos t-Vlaanderen door Meldkamer
Vei ligheidsregio
Zeeland / NCC

-Al a rmering Belgische nationa le overheid
door ANVS/ NCC/ EUCURIE
-Al a rmering HC 100/112
Oos t-Vlaanderen door
Mel dkamer Veiligheidsregi o Zeeland / NCC
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Tabel 5: Bestuurlijk afstemming tussen België en Nederland bij een (dreigend) stralingsincident
kerncentrale Doel
Bel gië

N0

N1 / U1

N2 / U2

N3 / U3

Te nemen
maatregelen

Geen stralingsinci dent
- verhoogde
wa a kzaamheid
- i nterne maatregel en bedrijf
Informatie-uitwiss eling
ri jks overheden
Bel gië en Nederl a nd
en HC 100/112
Oos t-Vlaanderen
met Nucl eair Advi s eur en Meldkamer Vei ligheidsregi o Zeeland

Geen maatregelen
off-s ite

Indirecte maatregel en off-site

(voorbereiding
op) di recte en i ndi recte maatregel en off-site

-Al a rmering Nederl a ndse nationale
overheid
door CGCCR / EUCURIE
-Al a rmering Veilighei dsregio Zeeland
door HC 100/112
Oos t-Vlaanderen
en/of NCC

-Al a rmering Nederl a ndse nationale
overheid door
CGCCR / EUCURIE
-Al a rmering Veilighei dsregio Zeeland
door HC 100/112
Oos t-Vlaanderen
en/of NCC

-Al a rmering Nederl andse nationa l e overheid
door CGCCR /
EUCURIE
-Al a rmering Veil i gheidsregio
Zeeland door HC
100/112 Oos tVl a anderen en/of
NCC

GRIP NL:
Geen opschaling
Geen maatregel en

GRIP NL

GRIP NL

GRIP NL

Voorbereiden i ndirecte ma atregelen

Indirecte maatregel en off-site en voorbereiden directe
ma a tregelen

(voorbereiding
op) di recte en i ndi recte maatregel en off-site
ma a tregelen

Alarmering
/ informatie
KCDoel

Te nemen
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Landsgrensoverschrijdende effecten
De voorzitter Veiligheidsregio Zeeland heeft de taak om de Gouverneurs van Antwerpen, WestVlaanderen en Oost-Vlaanderen in te lichten.

2.1.1

Activering rampbestrijdingsplan
Activering voor KCBorssele
De minister wie het aangaat danwel de voorzitter van de veiligheidsregio stelt het rampbestrijdingsplan in werking.
Afkondiging off-site Emergency (alleen NL-NCS– België kent NReflex)
Als kernsmelt geconstateerd is of verwacht wordt en er is nog geen nationale coördinatie, kan de
veiligheidsregio onmiddellijk directe- en indirecte maatregelen uit het regionale rampbestrijdingsplan voorbereiden en/of uitvoeren. Dit is een voorzorgsmaatregel die dient om het risico
dicht bij de locatie te verminderen en meer tijd te geven om een beoordeling te maken en over
andere maatregelen te beslissen.
Geen activering nationale crisisorganisatie
De classificatie en ernst van het ongeval bepaalt of de regionale crisisorganisatie of nationale respons organisatie al dan niet opgeschaald/geactiveerd moet worden en zo ja, in welke omvang. Zolang de nationale crisisorganisatie nog niet is opgeschaald, wordt regionale strategische, tactische
en operationele besluitvorming gebaseerd op het arbpSI en de informatie vanuit de betreffende
exploitant en informatie vanuit de hulpdiensten ter plaatse.
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Activering voor KCDoel
De minister wie het aangaat danwel de voorzitter van de veiligheidsregio stelt het rampbestrijdingsplan in werking.
Geen activering nationale crisisorganisatie
De classificatie en ernst van het ongeval bepaalt of de regionale crisisorganisatie of nationale respons organisatie al dan niet opgeschaald/geactiveerd moet worden en zo ja, in welke omvang. Zolang de nationale crisisorganisatie nog niet is opgeschaald, wordt regionale strategische, tactische
en operationele besluitvorming gebaseerd op het arbpSI, de informatie vanuit de betreffende exploitant en de informatie vanuit de hulpdiensten ter plaatse.

2.2

Bevoegdheden Wvr en Kew
De samenhang tussen de bevoegdheden vanuit Nederlandse wetgeving de Wvr ( Wet veiligheidsregio's) en de Kew (Kernenergiewet) is complex. Volgens de Wvr heeft de burgemeester (lokaal
incident) of de voorzitter van de veiligheidsregio (bovenlokaal) het opperbevel en kan de Minister van JenV aanwijzingen geven aan de commissaris van de Koning, die op zijn beurt aanwijzingen kan geven aan de burgemeester. Volgens de Kew staat de Minister van Infrastructuur en Waterstaat in direct contact met de voorzitter van de veiligheidsregio en neemt de Minister de coördinatie van de bestrijding zelf ter hand. De voorzitter van de veiligheidsregio draagt indien nodig
zorg voor (grensoverschrijdende) interregionale afstemming. De burgemeester heeft het gezag
en het opperbevel in geval van een brand of een ramp in zijn gemeente. Is echter sprake van een
(dreigende) ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, zoals een ongeval met een kernenergiecentrale met effecten voor de omgeving, dan is de voorzitter van de veiligheidsregio bevoegd toepassing te geven aan de in artikel 39 Wvr opgesomde bevoegdheden van burgemeesters.
Wet veiligheidsregio’s
De wet veiligheidsregio’s beoogt een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de
brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie.
Bevoegdheden burgemeester
Paragraaf 2 van de Wet veiligheidsregio’s bepaalt dat het college van burgemeesters en wethouders in de basis belast is met de organisatie van de brandweerzorg en de geneeskundige hulpverlening, evenals de algemene rampenbestrijding en de crisisbeheersing.
De burgemeester behoudt het gezag over de brandweer en blijft bevoegd bevelen te geven als er
sprake is van gevaar. Hierbij kan gedacht worden aan: het ontruimen van gebouwen, de afsluiting van straten en het verwijderen van personen die de brandbestrij ding hinderen. Ook is bepaald dat de burgemeester het opperbevel behoudt (heeft opperbevel in geval van een ramp of
ernstige vrees voor het ontstaan daarvan binnen zijn gemeente) en daarmee in staat blijft om organisaties die niet onder zijn gezag staan, maar wel deelnemen aan de bestrijding van een ramp
binnen zijn gemeente, bevelen te geven.
Deze bevoegdheid heeft geen betrekking op crisissituaties waarbij andere dan openbare orde en
veiligheidsbevoegdheden aan de orde zijn. Bij een crisis ligt de verantwoordelijkheid voor het beheersen ervan primair bij bestuursorganen die beschikken over bevoegdheden om de noodzakelijke maatregelen te nemen. Tevens is de burgemeester verantwoordelijk voor de informatieverschaffing aan de bevolking in zijn gemeente en de verschillende hulpverleningsdiensten die bij
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een daadwerkelijke ramp of crisis in zijn gemeente actief zijn.
Bevoegdheden voorzitter veiligheidsregio
In het geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, of van ernstige vrees van
het ontstaan daarvan, ligt het eenhoofdige gezag bij de voorzitter van de veiligheidsregio. Op
grond van de Kernenergiewet heeft de voorzitter bijzonder bevoegdheden.
De voorzitter bestuur veiligheidsregio:
• heeft de bevoegdheden van de burgemeester;
• roept een (inter) regionaal beleidsteam ((I)RBT) bijeen;
• wijst en stuurt een coördinerend operationeel leider (COL IROT) aan;
• is voorzitter van het (I)RBT;
• kan een verzoek tot bijstand aan de Minister van BZK doen bij een tekort aan regionale capaciteit.
Als voorzitter bronregio:
• De voorzitter Veiligheidsregio Zeeland roept tesamen met andere voorzitters veiligheidsregio’s een interregionaal beleidsteam (IRBT) bijeen;
Als voorzitter effectregio (zonder bronregio in NL):
• De voorzitter Veiligheidsregio Zeeland roept tesamen met andere voorzitters veiligheidsregio’s een interregionaal beleidsteam (IRBT) bijeen;
Bevoegdheden van de Commissaris van de Koning (CVD)
De voorzitter veiligheidsregio is primair verantwoordelijk voor regionale rampenbestrijding en
crisisbeheersing. De Commissaris van de Koning (CvdK) ziet toe op de samenwerking binnen het
interregionaal Beleidsteam (IRBT). Bij eventuele frictie in het interregionaal Beleidsteam (IRBT)
kan de commissaris van de Koning een aanwijzing 6 geven over de samenwerking. De Minister van
BZK kan de commissaris van de Koning instrueren een aanwijzing te geven aan de betrokken
voorzitters over het te voeren beleid bij een ramp of crisis die de regiogrens overschrijdt. Verder
heeft de commissaris van de Koning binnen het systeem van toezicht uit de Wet veiligheidsregio’s de mogelijkheid een interventie te plegen.
Bestuurlijke organisatie bij een (dreigend) stralingsincident KCBorssele
Wanneer bij een stralingsincident of de dreiging daarvoor omliggende veiligheidsregio’s betrokken zijn, kunnen de voorzitters van deze veiligheidsregio’s in gezamenlijkheid opschalen naar
GRIP 5. Het uitgangspunt is dat Veiligheidsregio Zeeland als bronregio coördineert en dus het coordinerend voorzitterschap op zich neemt. De strategische besluitvorming vindt plaats in het
IRBT door de voorzitter Veiligheidsregio Zeeland welke optreedt als voorzitter van het IRBT. De
voorzitter Veiligheidsregio Zeeland is leidend, maar neemt de bevoegdheden van de Veiligheidsregio’s danwel overige betrokken voorzitters VR niet over. Het staat aan de individuele voorzitters van de veiligheidsregio’s zelf ter beoordeling hoe hij aan beide genoemde verantwoordelijkheden invulling geeft. Door zelf zitting te nemen in het IRBT of door een contactpersoon naar dit
team af te vaardigen.
Bestuurlijke organisatie bij een (dreigend) stralingsincident KCDoel
Coördinerende regio bij een ongeval met een buitenlands A-object - “zonder bronregio”

6

Doordat de commissarissen van de Koning optreden als Rijksorgaan namens de Minister, hebben zij te allen tijde dezelfde ambtsinstructies en opdrachten van de Minister. Bij een provinciegrensoverschrijdend incident kan er dus geen verschil zijn tussen e ventuele
aanwijzingen van de betrokken commissarissen van de Koning. Het is dan ook niet noodzakelijk om nadere afspraken te maken over
welke commissaris het primaat heeft / Eenheid in verscheidenheid.
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Bij een dreigend stralingsincident bij kernenergiecentrales Doel is er sprake van één of meerdere
effectregio’s en spreken we dus niet over een bronregio. Bij GRIP 5 is behoefte aan multidisciplinaire en bestuurlijke coördinatie bij een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis in
meerdere regio’s of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, waartoe de betrokken voorzitters
van de betrokken veiligheidsregio’s in gezamenlijkheid besluiten omdat het bestuurlijk noodzakelijk wordt gevonden. Bij een (dreigend) stralingsincident kernenergiecentrales Doel met effecten op Nederlands grondgebied zijn de Veiligheidsregio Zeeland en Veiligheidsregio Midden- en
West-Brabant overéén gekomen dat Veiligheidsregio Zeeland leidend is. Dit betekent dat Veiligheidsregio Zeeland de aangewezen regio is om de coördinatie op zich te nemen. Het uitgangspunt is dat Veiligheidsregio Zeeland coördineert en dus het coördinerend voorzitterschap op zich
neemt. De voorzitter Veiligheidsregio Zeeland is leidend, maar neemt de bevoegdheden van de
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant danwel overige betrokken voorzitters VR niet over.
De coördinatie tussen de gemeenten geschiedt door Veiligheidsregio Zeeland en Veiligheidsregio
Midden- en West-Brabant. Het bevoegd gezag ligt bij elke voorzitter voor zich (Wvr 39 in werking
in alle betrokken regio’s, na een besluit van elke betrokken individuele voorzitter).Het NCC
spreekt het operationeel crisisteam initieel aan via de CaCo, daarna volgens afspraak. De Minister van Justitie en Veiligheid of de NCTV benadert de voorzitter die conform de afspraak coördineert.
Coördinerende regio niet in staat om coördinerend te zijn
In gevallen waar Veiligheidsregio Zeeland niet in staat is om uitvoering te geven aan het coördinerend voorzitterschap, om wat voor reden dan ook, kunnen de voorzitters van de betrokken
veiligheidsregio’s gezamenlijk anders besluiten en een andere veiligheidsregio als coördinerende
regio aanmerken.

2.3

Rol van de burgemeester en de voorzitter van de veiligheidsregio
De burgemeester heeft het gezag en opperbevel in geval van een brand of een ramp in zijn gemeente. Is echter sprake van een (dreigende) ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis,
dan is de voorzitter van de veiligheidsregio bevoegd toepassing te geven aan de in artikel 39 Wvr
opgesomde bevoegdheden van burgemeesters.
Soms is bij aanvang duidelijk dat er sprake is van een crisis van meer dan plaatselijke betekenis,
(Een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis is een gebeurtenis of situatie die meer dan
één gemeente treft respectievelijk gevolgen heeft voor meer dan één gemeente en daarom maatregelen vraagt die zich niet tot het grondgebied van één gemeente beperken), zoals bij een ongeval met een kernenergiecentrale met effecten voor de omgeving; in andere gevallen kan een
ramp of crisis escaleren zodat na verloop van tijd bovenlokale gevolgen ontstaan. Uitgangspunt
hierbij is dat de voorzitter van de veiligheidsregio uiteindelijk formeel bepaalt of al dan niet
sprake is van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis. De voorzitter neemt dus alle
bestuurlijke besluiten die nodig zijn. Hij neemt geen besluiten met toepassing van de hiervoor
bedoelde bevoegdheden – tenzij de vereiste spoed zich daartegen verzet – dan nadat hij het regionaal beleidsteam daarover heeft geraadpleegd (artikel 39, vierde lid). De Commissaris van de
Koning kan, in geval van een (dreigende) ramp of crisis van meer dan regionale betekenis, de
voorzitter van de veiligheidsregio aanwijzingen geven over het te voeren beleid inzake de rampenbestrijding of crisisbeheersing. Na afloop van een ramp of crisis moet de voorzitter de raden
van de getroffen gemeenten schriftelijk informeren over het verloop van de gebeurtenissen en
de besluiten die hij heeft genomen.
Het feit dat bij een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis een aantal bevoegdheden
verschuift naar de voorzitter, betekent zeker niet dat gemeenten geen eigen
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verantwoordelijkheden meer hebben. Zo blijft de burgemeester bij een ramp of crisis van meer
dan plaatselijke betekenis, verantwoordelijk voor de gemeentelijke bevolkingszorg. Het is dan
ook voorstelbaar dat bij een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis een reflectie is
van de verschuiving van taken en bevoegdheden. De rollen kunnen dan wijzigen: de burgemeester van de gemeente met een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, zal aanwezig
zijn als verantwoordelijke voor de gemeentelijke bevolkingszorg en de voorzitter van de veiligheidsregio zal in artikel 39 van de Wvr opgesomde bevoegdheden vertegenwoordigen.
De positie van de burgemeester en de voorzitter van de veiligheidsregio in de Kernenergiewet
De voorbereiding van de organisatie ten behoeve van een doelmatige bestrijding van ongevallen
met A-objecten en B-objecten is bij het bestuur van de veiligheidsregio belegd (artikel 40,
tweede lid, Kew). De voorbereiding door het bestuur geschiedt overeenkomstig het bepaalde in
paragraaf 3 van de Wvr. Bij de voorbereiding moet het bestuur rekening houden met het Nationaal Crisisplan stralingsincidenten. De verwerking van het NCS in Wvr-plannen is voorzien in de
artikelen 14 (beleidsplan) en 16 (crisisplan) van de Wvr.
Ongevallen met een A-object
Indien sprake is van een ongeval met een A-object met (dreigend) effecten buiten het A-object,
dan vindt de bestrijding plaats onder coördinatie van de Minister Infrastructuur en Waterstaat,
samen met de minister wie het aangaat. Afstemming vindt in principe plaats in de Ministeriële
Commissie Crisisbeheersing (MCCB).
Op grond van artikel 49b Kew is de voorzitter van de veiligheidsregio het eerst aan zet bij een ongeval met een A-object met (dreigende) effecten buiten het A-object. Dit betekent dat – voordat
de minister wie het aangaat regels stelt of maatregelen neemt – de voorzitter van de veiligheidsregio de bevoegdheid heeft om voorschriften vast te stellen en maatregelen te nemen (art. 49b
Kew). Het gaat daarbij om regels en maatregelen om de gevolgen van het ongeval zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, zoals de toegang tot het verontreinigde ge bied regelen,
het schuilen, het verstrekken van jodiumprofylaxe, het evacueren, het ontsmetten en het beschermen van oppervlaktewater en de drinkwatervoorziening (zie verder de niet-limitatieve opsomming in artikel 46, tweede lid) Kew. Deze rol van de voorzitter volgt rechtstreeks uit de Kernenergiewet. Er is dus geen nader besluit van de voorzitter voor nodig (zoals bij andere ongevallen
of rampen van meer dan plaatselijke betekenis).
Bij een ongeval met een A-object is de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, samen met de
minister wie het aangaat, verantwoordelijk voor de communicatie met pers en publiek. De burgemeester van de brongemeente de communicatie kan de maatregelen naar de eigen bevolking
organiseren cf afspraken die gemaakt zijn in dit plan.
De coördinerend voorzitter IRBT (GRIP5) laat zich ten behoeve van inhoudelijke besluitvorming
over de maatregelen adviseren door de coördinerend operationeel leider IROT (GRIP5). De coördinerend operationeel leider IROT (GRIP5) laat zich adviseren, informeren en stemt af met de regionaal vraagregisseur.
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Tabel 6: Coördinerende regio bij een (dreigend) stralingsincident
(dreiging)
Bronregio
Indicatief
Coördinerende
stralingsincident
of
GRIP-niveau
regio
effectregio
KCB (NL)
-Bronregio VRZ 5
VRZ
-Effectregio’s
omliggende regio’s en buurland België
KCD (BE)
-Geen Bronre5
VRZ
gio
-Effectregio’s
omliggende regio’s en buurland België

Locatie teams

Middelburg
VRZ IROT, IRBT

Middelburg
VRZ IROT, IRBT

Regionaal en nationaal vraagregisseur bij A-objecten
Bij incidenten met A-objecten: De ANVS is verantwoordelijk voor de coördinatie van de nationale
kennis- en adviesstructuur stralingsincidenten, het Crisis Expert Team straling en nucleair, CETsn.
De vraagregisseur coördineert ten behoeve van besluitvormende bestuursorganen de vraagregie
richting de voorzitter van het Crisis Expert Team straling en nucleair (CETsn). Het DCC IenW
treedt namens de nationale crisisorganisatie op als (nationale) vraagre gisseur richting CETsn. Op
regionaal niveau wordt de vraagregisseur door de voorzitter van de veiligheidsregio of door de
burgemeester aangewezen. De vraagregisseur verzorgt de inbreng van het advies in de gremia
van de regionale en/of nationale crisisstructuur. Een vertegenwoordiger namens het CETsn kan
worden verzocht het advies toe te lichten. Voor incidenten met A-objecten (onder andere kerncentrales en onderzoeksreactoren) zal de veiligheidsregio door tussenkomst van de regionaal
vraagregisseur het advies ontvangen van het CETsn. De voorzitter van de veiligheidsregio laat
zich ten behoeve van inhoudelijke besluitvorming over de maatregelen adviseren door CETsn via
de regionale vraagregisseur. Op regionaal niveau wordt de vraagregisseur door de voorzitte r van
de veiligheidsregio of door de burgemeester aangewezen. De vraagregisseur verzorgt de inbreng
van het advies in de regionale crisisstructuur.
De voorzitter heeft voor wat betreft de bevoegdheid om voorschriften af kondigen en regels te
stellen een verantwoordelijkheid in het kader van de Kernenergiewet. De voorzitter moet de
voorschriften en maatregelen meedelen aan de Minister Infrastructuur en Waterstaat, de minister wie het aangaat en aan de commissaris van de Koning. Het ligt in de rede dat deze informatie
ook rechtstreeks aan CETsn wordt verstrekt. De voorzitter moet zijn voorschriften intrekken en
zijn maatregelen beëindigen zodra de minister wie het aangaat overeenkomstige regels stelt of
overeenkomstige maatregelen treft. Ook kan het zijn dat een betrokken minister de voorzitter
meedeelt dat de voorschriften moeten worden ingetrokken of dat de maatregelen moeten worden beëindigd. Een minister mag geen regels stellen of maatregelen treffen dan na overleg met
onder meer de voorzitter van de veiligheidsregio en de commissaris van de Koning, tenzij de vereiste spoed zich daartegen verzet. De minister wie het aangaat moet de commissaris van de Koning, de burgemeester, de voorzitter van de veiligheidsregio en het dagelijks bestuur van onder
meer het waterschap onmiddellijk informeren over de bedoelde regels en maatregelen. Zij moeten, op verzoek van de minister wie het aangaat, medewerking verlenen aan de uitvoering of
handhaving van de hiervoor bedoelde regels en maatregelen.
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Ongeval met een B-object
Een ongeval met een B-object is in beginsel een ongeval van niet meer dan plaatselijke betekenis. De bestrijding van dergelijke ongevallen geschiedt dan ook onder de verantwoordelijkheid
van de burgemeester (artikel 40, tweede lid, Kew). Hij heeft hiervoor de bevoegdheden uit paragraaf 2 van de Wvr. Als het ongeval toch van meer dan plaatselijke betekenis is of dreigt te worden, kan de Minister Infrastructuur en Waterstaat, zoveel mogelijk na overleg met de betrokken
burgemeester en de voorzitter van de veiligheidsregio, besluiten dat het ongeval wordt bestreden als een ongeval met een A-object (artikel 42 Kew). Daarnaast kan de voorzitter van de veiligheidsregio van oordeel zijn dat voor deze ramp of crisis maatregelen nodig zijn op het terrein van
de openbare orde, zoals de toepassing van de bevoegdheden die zijn opgesomd in artikel 39
Wvr.
Regionaal vraagregisseur en CETsn
Voor incidenten met B-objecten neemt de regionaal vraagregisseur contact op met CETsn. Het
CETsn adviseert rechtstreeks aan de regionaal vraagregisseur van de veiligheidsregio bij incidenten met een B-object.
Werkafspraken voorzitter en portefeuillehouder nucleaire veiligheid
In de Veiligheidsregio Zeeland zijn specifieke werkafspraken gemaakt die betrekking hebben op
de rol van de voorzitter veiligheidsregio en de portefeuillehouder nucleaire veiligheid. De werkafspraken strekken er toe dat de burgemeester van de gemeente Borsele, als portefeuillehouder
nucleaire veiligheid, te laten zorg dragen voor de bestuurlijke afstemming ter voorbereiding van
besluitvorming door de voorzitter. Het gaat om de afstemming over alle te nemen maatregelen
waaronder de directe maatregelen: evacueren, jodiumprofylaxe en schuilen – met de binnen de
in dit arbpSI vastgestelde zones. De burgemeestersrol van de gemeente Borsele zal in voorkomend geval worden ingevuld door de loco burgemeester van de gemeente van Borsele, aldus de
werkafspraken. Het wettelijk uitgangspunt is dat de voorzitter van de veiligheidsregio, in geval
van bovenlokale rampen en crises, de bestuurlijke eenhoofdige leiding heeft: hij is bij uitsluiting
bevoegd toepassing te geven aan de bevoegdheden, die gewoonlijk aan de burgemeester toekomen. De voorzitter is tevens aanspreekpunt van de nationale overheid. Het voorgaande laat onverlet dat een burgemeester, bijvoorbeeld in zijn hoedanigheid van portefeuillehouder nucleaire
veiligheid, de voorbereiding coördineert van de besluitvorming door de voorzitter, zolang de
voorzitter degene blijft die bevoegdheden toepast. De werkafspraken doen geen afbreuk aan het
wettelijke uitgangspunt.

2.4

Samenwerking nucleaire veiligheid veiligheidsregio’s
Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) bereidt zich voor op een (dreigend) stralingsincident bij A-objecten zoals de Nederlandse kernenergiecentrale Borssele en de Belgische kernenergiecentrales
Doel en bij B-objecten zoals transportincidenten. Samenwerking en afstemming bij de preparatie
ligt voor de hand, samenwerking tijdens een ongeval is noodzaak. Onder andere met de A-regio’s
(veiligheidsregio’s met een A-object op haar grondgebied) en veiligheidsregio’s welke effecten
hebben van omliggende buurlanden. Door actieve kennisuitwisseling en het periodiek houden
van overleggen op diverse niveau’s, waaronder binnen de werkgroep regionale implementatie.
Veiligheidsregio’s en de daarin gelegen gemeenten blijven daarbij verantwoordelijk voor de eigen voorbereiding (preparatie) en nazorg en voor hun eigen rol tijdens een ongeval, gezien de
Wet veiligheidsregio’s. In dit plan zijn coördinerende afspraken nader uitgewerkt.
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2.5

Nationale crisisorganisatie Nederland
Het NCS beschrijft de nationale crisisorganisatie bij stralingsongevallen. Het beschrijft de rollen
en verantwoordelijkheden van de betrokken actoren en de coördinatiestructuur. De organisatiestructuur is weergegeven in onderstaand figuur. Deze structuur is gebaseerd op het generieke
model voor de crisisbeheersing in Nederland, zoals vastgelegd in onder andere het Nationaal
Handboek Crisisbesluitvorming en zoals is beschreven in de organisatiestructuur van het NCS
waarbij het Crisis Expert Team straling en nucleair vanuit de functionele kolom de algemene kolom adviseert.
Figuur 3: Nederlandse nationale crisisorganisatie

2.6

Federale crisisorganisatie België
De onderstaande teksten in deze paragraaf zijn integraal overgenomen van Bel-V, de regels en
procedures uit het Belgisch staatsblad van 17 oktober 2003 en zijn ontleend van de kennis en expertise van kennisdeskundigen m.b.t. ‘Algemene kernongevallenstructuur in België’.
Het Nucleair en Radiologisch Noodplan voor het Belgische Grondgebied is voornamelijk ontworpen voor noodsituaties in de belangrijkste Belgische nucleaire instellingen: de kernenergiecentrales in Doel en Tihange, het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol, het Instituut voor Radio -elementen in Fleurus en de fabrieken voor productie van splijtstof en voor afvalverwerking in Dessel. Dit plan treedt ook in werking bij andere noodsituaties, ongeacht of deze op Belgisch grondgebied (ongeval tijdens het transport van radioactieve stoffen of radiologische noodsituatie ten
gevolge van een terroristische aanslag) of in de onmiddellijke omgeving plaatsvinden (kernenergiecentrale EdF te Chooz).
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Figuur 4: Algemene structuur van de organisatie van het noodplan 7

Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering (CGCCR)
In geval van een dergelijke noodsituatie worden de acties geleid door het Coördinatie - en Crisiscentrum van de Regering (CGCCR), onder leiding van de Minister van Binnenlandse Zaken. De uitvoering van de te nemen maatregelen, die beslist worden op federaal vlak, en de leiding over de
interventieploegen worden echter geleid door de Gouverneur van de betrokken pro vincie.
COFECO bepaalt de algemene strategie om de crisis het hoofd te bieden en neemt de fundamentele beslissingen (de noodzaak en de omvang van directe beschermingsmaatregelen van de bevolking en/of de voedselketen en de bevoorrading van drinkwater) en draagt hiervoor ook de politieke verantwoordelijkheid. COFECO baseert zich ondermeer op het adviezen van de evaluatie en socio-economische cellen;
CELEVAL evalueert de situatie op radiologisch en technisch vlak, op basis van de informatie die zij
ontvangt vanuit de getroffen site, de meetcel en deinstellingen die in deze cel vertegenwoordigd
zijn, en adviseert COFECO omtrent de te nemen beschermingsmaatregelen voor de bevolking en
het milieu. CELEVAL is tevens belast met het bepalen van de strategie voor het meten van de radioactiviteit in de omgeving;
MEETCEL coördineert alle acties ter verzameling en bekrachtiging van de radiologische metingen,
afkomstig van de meetploegen die ter plaatse werden gestuurd of van het bewakingssysteem TELERAD en voert de door CELEVAL bepaalde meetstrategie uit;
ECOSOC adviseert COFECO over de socio-economische gevolgen van de genomen of te nemen
beslissingen, verzekert de verwerking van deze gevolgen, informeert COFECO over de follow-up
van de beslissingen in de betrokken sectoren en verzekert de terugkeer naar een normale socio economische situatie na het ongeval;
INFOCEL staat in voor de communicatie naar het publiek, de media, de naburige landen en de
specifieke doelgroepen
Reflexfase
Een Reflexfase voor het beheren van zich snel ontwikkelende gebeurtenissen
Het Nucleair en Radiologisch Noodplan voor het Belgische grondgebied voorziet voor een aantal
specifieke gevallen de toepassing van onmiddellijke beschermingsacties voor de bevolking. Inderdaad, wanneer een noodsituatie zich zeer snel ontwikkelt (vlugge kinetica) en binnen een termijn
van 4 uur zou kunnen leiden tot een blootstelling van de bevolking die hoger is dan een interventierichtwaarde, dan treedt de reflexfase (reflexperimeter van 3,5 km) in werking.
Tijdens deze reflexfase zullen het waarschuwen, het schuilen en het luisteren in een vooraf bepaalde reflexperimeter in werking gesteld worden onder de bevoegdheid van de Provinciegouverneur, in afwachting van de instelling van de federale en provinciale cellen en comités. Deze

7

bronnen: www.belv.be & IBZ - Algemene Directie Crisiscentrum.
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beschermingsacties voor de bevolking worden genomen zonder de evaluatie van CELEVAL of de
beslissingen van COFECO af te wachten. Echter, zodra de crisiscellen en -comités ingesteld en
operationeel zijn, zal de Emergency Director van de Overheid beslissen om de reflexfase op te
heffen en te vervangen door het geschikte alarmniveau; dan wordt de hierboven omschreven
organisatie van kracht. De vooraf bepaalde reflexperimeters verschillen natuurlijk afhankelijk van
de site of de nucleaire installatie.
Figuur 5 : Nederlandse crisisorganisatie vs Belgische crisisorganisatie
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3. Randvoorwaardelijke processen
Om de organisatie van de incidentbestrijding zo goed mogelijk in te richten en op te bouwen zijn
de volgende voorwaardenscheppende (randvoorwaardelijke) processen van groot belang. Deze
processen vormen gezamenlijk de basis voor crisismanagement. In het kader van dit plan worden
de volgende hoofdprocessen onderscheiden.
1.
2.
3.
4.

Melding en alarmering
Op- en afschaling
Leiding en coördinatie
Informatiemanagement

Aangevuld in dit document met:
• Crisiscommunicatie ( zie hoofdstuk maatregelen).
• Nafase (zie hoofdstuk maatregelen).
• Overzicht responsprocessen per partner/kolom ( zie hoofdstuk maatregelen).
Onderstaande tabel geeft aan wie er in welk scenario de coördinatie/regie heeft op de bovengenoemde hoofdprocessen. Dat wil echter niet zeggen dat de andere actoren niet ook aan zet zijn.
Elke partij blijft waar nodig de eigen processen uitvoeren en volgens de geldende eigen (crisis)plannen.
Coördinatie
en regie

Melding en
alarmering

Op- en afschaling

Leiding en
coördinatie

Informatiemanagement

Communicatie

Scenario’s
BinnenVR/Rijk en
VR/Rijk
VR/Rijk
VR i.s.m. Rijk VR i.s.m. Rijk
landse
exploitant
en exploitant (NKC) en exkerncentrale
ploitant
KCB
Buitenlandse VR/Rijk en
VR/Rijk
VR/Rijk
VR i.s.m. Rijk VR i.s.m. Rijk
kerncentrale buurland/EU
en buurland (NKC) en
KCD
buurland
Tabel 7: coördinatie/regie op hoofdprocessen bij binnenlandse en buitenlandse kerncentrale

Nafase

Rijk/VR

Rijk/VR
buurland/EU

VR =veiligheidsregio
Rijk= Rijksoverheid breed bijvoorbeeld in MCCb / ICCb
NKC=Nationaal kernteam Crisiscommunicatie
Nafase = herstel + nazorg
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3.1

Proces melding en alarmering
Algemeen
Het aannemen van een melding van een (dreigend) stralingsincident en het alarmeren van de
hulpverleningsdiensten en ketenpartners is de eerste stap in het opstarten van een crisisorganisatie. Bij een (dreigend) stralingsincident zijn verschillende internationale, nationale, regionale
en lokale overheden en organisaties en hun meldkamers betrokken met als gevolg dat een melding langs verschillende wegen een meldkamer kan bereiken. De melding kan van een burger,
reiziger, bedrijf, organisatie crisispartner, alarmcentrale of meldkamer komen. Elke crisispartner,
bedrijf of organisatie is verantwoordelijk voor de alarmering en (gefaseerde) opschaling van de
eigen calamiteiten- of crisisorganisatie. Over het op- en afschalen zijn afspraken gemaakt in de
rampbestrijdingsplan- en crisisplannen van de betrokken organisaties. Hierbij dient tijdig rekening te worden gehouden met de nafase. Alle betrokken organisaties stemmen hun (gefaseerde)
op- en afschaling met elkaar af.
Cruciaal binnen het proces melding & alarmering zijn de exploitant, de gemeenschappelijke
meldkamer van de veiligheidsregio Zeeland, gemeenschappelijke meldkamer van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, ANVS, het Nationaal CrisisCentrum (NCC), de Belgische HC
100/112 Oost-Vlaanderen, de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en het Coördinatieen Crisiscentrum van de Belgische Regering (CGCCR). Het proces dient dusdanig ingericht te zijn
een melding van een (dreigend) stralingsincident, die bij de gemeenschappelijke meldkamer
(GMK) Veiligheidsregio Zeeland en de gemeenschappelijke meldkamer van de Veiligheidsregio
Midden- en West-Brabant, ANVS en het NCC binnenkomt ook bij andere betrokken meldkamers
terechtkomt, zodat alle benodigde hulpverleningsdiensten en ketenpartners gealarmeerd kunnen worden. Deze organisaties fungeren als het ware als ‘spin in het web'.
De GMK veiligheidsregio Zeeland speelt in de eerste fase van een (dreigend) stralingsincident bij
een belangrijke rol. De GMK veiligheidsregio Zeeland alarmeert de voertuigen en f unctionarissen.
Onder andere op basis van de Gecoördineerde Regionale Incidenten Procedure (GRIP) worden
de functionarissen van de verschillende disciplines gealarmeerd. Tevens zullen ketenpartners (op
basis van onder andere de voorbereidingen in dit plan) worden gealarmeerd. GMK Veiligheidsregio Zeeland doet een doormelding aan de GMK Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Vanuit de ontvangende GMK Veiligheidsregio Zeeland dient naar andere (mogelijk) betrokken GMK’s
doorgemeld te worden wat er gaande is.
Randvoorwaarden proces melding en alarmering
• Het verkrijgen, verifiëren en combineren van de essentiële gegevens van het (dreigend) stralingsincident en deze gegevens vastleggen in het meldkamersysteem, volgens de vastgestelde norm.
• De noodzakelijke gegevens over (dreigend) stralingsincident tijdig beschikbaar stellen in het
informatiesysteem: het landelijk crisis management systeem (LCMS).
• De melding bevat gegevens op basis waarvan de GMK de juiste hulp- en inzetbehoefte bepaalt.
• De initieel benodigde hulp is zo snel mogelijk gealarmeerd door de GMK en zo effectief mogelijk beschikbaar.
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Nucleaire ongevalclassificaties
Om het proces van alarmering gestructureerd te laten plaatsvinden, dient de melding te worden
geclassificeerd naar nucleaire ongevalclassificaties. In Nederland zijn er vier nucleaire ongevalclassificaties en in België vijf nucleaire ongevalclassificaties. Voor beide classificatiesystemen is
afhankelijk van het niveau indicatief een GRIP-niveau gegeven. Deze is niet automatische als
starttrigger in het systeem ingeregeld.
Tabel 8: Overzicht Nederlandse nucleaire ongevalclassificaties
Overzicht nucleaire ongevalclassificaties Nederland
Ongevalclassificatie
GRIP-niveau NL
1 Emergency Standby
Indicatief GRIP 2 (IROT)
2 Plant Emergency
Indicatief GRIP 2 (IROT)
3 Site Emergency
Indicatief GRIP 5 (IROT /IRBT)
4 Off-site Emergency
Indicatief GRIP 5 (IROT /IRBT)
*Het uiteindelijke GRIP-niveau dient in overleg met ROL en nucleair adviseur bepaalt te worden.
Tabel 9: Overzicht Belgische nucleaire ongevalclassificaties
Overzicht nucleaire ongevalclassificaties België
Notificatieniveau*
Urgentieniveau*
N0
n.v.t.
N1
U1
N2
U2
N3
U3
NR
UR

GRIP-niveau NL
Geen GRIP
Indicatief GRIP 2 (IROT)
Indicatief GRIP 5 (IROT /IRBT)
Indicatief GRIP 5 (IROT /IRBT)
Indicatief GRIP 5 (IROT /IRBT)

* N= Notificatieniveau exploitant, U= Urgentieniveau federale overheid.

Binnenlandse kerncentrale KCB
Het bestuur van de veiligheidsregio voorziet op regionaal niveau in een meldkamerfunctie. Van
daaruit worden de alarmering en opschaling van de algemene keten (hulpdiensten, regionale crisisorganisatie) op regionaal niveau georganiseerd en uitgevoerd op basis van de nucleaire classificatie en vervolgens hieraan voorbereide inzetvoorstellen, het regionaal crisisplan, het specifieke
rampenbestrijdingsplan stralingsincidenten en protocollen. Op basis van deze indeling worden
materieel en personeel van de hulpdiensten in de crisisteams georganiseerd . Door het kwalificeren van een incident wordt de ernst van het incident aangegeven en daarmee een eventuele opschaling bepaald. De hulpdiensten van de overheid gebruiken voor de multidisciplinaire en bestuurlijke opschaling de kwalificaties Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
(GRIP).
Nationaal
De melding en alarmering op nationaal niveau verloopt via NCC. Zo nodig wordt de nationale crisisorganisatie opgeschaald. De verschillende ministeries, waaronder AZ, BZ,LNV, IenW en JenV,
komen op DG-niveau in de ICCb bijeen en op politiek-bestuurlijk niveau in de MCCb. Het besluitvormingsproces kan worden voorbereid en ondersteund door het IAO. Voor meer informatie zie
het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten (NCS, het Responsplan NCS en het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming.
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3.1.1

Melding en alarmering kernenergiecentrale Borssele
In geval van een (dreigend) stralingsincident bij de kernenergiecentrale Borssele met een potentieel gevaar voor de omgeving wordt de GMK Veiligheidsregio Zeeland en de ANVS direct geïnformeerd en/of gealarmeerd. Door de GMK Veiligheidsregio Zeeland wordt de regionale crisisorganisatie op basis van de afgegeven nucleaire ongevalclassificatie geactiveerd. Door het DCC IenW
wordt de nationale crisisorganisatie geactiveerd op basis van de afgegeven nucleaire ongevalclassificatie. Na melding van een storing / ongevalclassificatie door de exploitant EPZ onderneemt de
GMK Veiligheidsregio Zeeland de benodigde acties. Verificatie van de ontvangen melding vindt
plaats en aanvullende informatie wordt ingewonnen. Aan de hand van de beschikbare informatie
wordt, tot er meer duidelijkheid bestaat over aard en omvang van het ongeval, een eerste opschalingsniveau bepaald. Dit op basis van het vooraf vastgestelde niveau per nucleaire ongevalclassificatie .
Figuur 6: Melding en alarmering kernenergiecentrale Borssele
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Melding aan de GMK Veiligheidsregio Zeeland door EPZ / KCB
EPZ/KCB verstuurt een meldingsformulier: “Melding alarmsituatie KCB” naar de GMK Veiligheidsregio Zeeland en geeft daarbij aan:
De GMK Veiligheidsregio Zeeland wordt door EPZ/KCB geïnformeerd of gealarmeerd over een
ongeval in de kernenergiecentrale Borssele via een melding telefonisch en ter bevestiging per fax
middels het meldingsformulier. De alarmorganisatie van EPZ/KCB meldt uit naam van de Site
Emergency Director (SED / voorzitter Beleidsteam Alarmresponsorganisatie EPZ) het ongeval aan
de GMK Veiligheidsregio Zeeland. Daarbij wordt de melding altijd per fax verstuurd, voorafgaand
aan een telefonische melding dat de fax wordt verstuurd. De daarop volgende SITRAP’s geven
tevens aan welke nucleaire ongevalclassificatie is afgegeven (Emergency Standby/Plant Emergency/Site Emergency of Off-site Emergency). Beschrijving van het ongeval en/of situatie. Alarmorganisatie van EPZ en operationeel. Situatierapport aan VRZ en ANVS volgt z.s.m.. Het situatierapport geeft onder anderen informatie over:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnose van de aard, omvang en locatie van de gebeurtenis;
Prognose verwachtte duur gebeurtenis (indicatie hoe lang);
ingezette maatregelen door exploitant;
voortgang herstelwerkzaamheden;
de ongevalclassificatie welke van toepassing is;
tijdstip aanvang van de ongevalclassificatie;
lozing (> daglimiet vergunning) actuele / lozing verwacht inclusief bronterm;
adviesmaatregel (evacuatie, jodiumprofylaxe, schuilen);
of er slachtoffers zijn en zo ja, hoeveel;
de windrichting ter plaatse;
de daarbij behorende bedreigde sectoren;
Prognose ongeval en lozingen.

Verificatie alarmering door GMK Veiligheidsregio Zeeland
Er is een directe telefoonlijn tussen EPZ/KCB en de GMK Veiligheidsregio Zeeland. De GMK Veiligheidsregio Zeeland zal de alarmering telefonisch verifiëren bij EPZ/KCB.
Alarmering door GMK Veiligheidsregio Zeeland
De GMK Veiligheidsregio Zeeland heeft de taak om deze melding aan diverse organisaties door te
sluizen. Afhankelijk van de nucleaire ongevalclassificatie wordt het bestuur en uitvoerenden gealarmeerd conform de schema’s per ongevalclassificatie. In de schema’s is uitgewerkt wie welke
eenheden alarmeert.
Alarmering door CETsn
De classificatie en ernst van het ongeval bepaalt of de nationale crisisorganisatie al dan niet geactiveerd moet worden en zo ja, in welke omvang. De voorzitter CETsn bepaalt de classificatie en
de opschaling van het CETsn. Het DCC IenW geeft een aanwijzing om het opschalingsniveau voor
de interdepartementale of nationale crisisstructuur vast te stellen. De volgende nationale activeringsniveaus zijn mogelijk bij stralingsincidenten: GA: Geen activering, Sb: Standby, G: Gedeeltelijk, en V: Volledig.
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3.1.2

Melding en alarmering kernenergiecentrales Doel
In geval van een (dreigend) stralingsincident bij de kernenergiecentrales Doel met een potentieel
gevaar voor de omgeving wordt de GMK Veiligheidsregio Zeeland direct geïnformeerd en/of gealarmeerd door de HC 100/112 Oost-Vlaanderen of door het Nationaal CrisisCentrum (NCC). GMK
Veiligheidsregio Zeeland verzorgt de doormelding aan de GMK Veiligheidsregio Midden- en
West-Brabant. Tevens wordt de ANVS direct geïnformeerd door België of door het EU-crisiscentrum via ECURIE. (ECURIE is een Europees verdrag waarin landen elkaar vroegtijdig informeren
over incidenten die te maken hebben met straling). Door de GMK Veiligheidsregio Zeeland, GMK
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant wordt de regionale crisisorganisatie geactiveerd op basis van de afgegeven nucleaire ongevalclassificatie. Door het DCC IenW wordt de nationale crisisorganisatie geactiveerd op basis van de afgegeven nucleaire ongevalclassificatie. Dit is de nucleaire
ongevalclassificatie (conform de in dit arbpSI opgenomen nucleaire ongevalclassificatiesysteem)
van het ongeval volgens het bronland waar het ongeval gebeurd is. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het classificatiesysteem van het ongevalsland verschilt van het Nederlandse systeem en
dat de verschillende crisisorganisaties tot een niveau geactiveerd moeten worden in overeenstemming met de in dit arbpSI opgenomen nucleaire ongevalclassificatiesysteem. Na melding van een
storing / ongevalclassificatie onderneemt de GMK Veiligheidsregio Zeeland de benodigde acties.
Verificatie van de ontvangen melding vindt plaats en aanvullende informatie wordt ingewonnen.
Aan de hand van de beschikbare informatie wordt, tot er meer duidelijkheid bestaat over aard
en omvang van het ongeval, een eerste opschalingsniveau bepaald. Dit op basis van het vooraf
vastgestelde niveau per nucleaire ongevalclassificatie.
Figuur 7: Melding en alarmering kernenergiecentrales Doel
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Melding en alarmering aan GMK Veiligheidsregio Zeeland
De HC 100/112 Oost-Vlaanderen en/of NCC informeert/alarmeert de GMK Veiligheidsregio
Zeeland en geeft daarbij aan:
• Diagnose van de aard, omvang en locatie van de gebeurtenis;
• Prognose verwachtte duur gebeurtenis (indicatie hoe lang);
• ingezette maatregelen door exploitant;
• ingezette maatregelen door exploitant;
• voortgang herstelwerkzaamheden;
• de ongevalclassificatie welke van toepassing is;
• tijdstip aanvang van de ongevalclassificatie;
• lozing (> daglimiet vergunning) actuele / lozing verwacht inclusief bronterm;
• adviesmaatregel (evacuatie, jodiumprofylaxe, schuilen);
• of er slachtoffers zijn en zo ja, hoeveel;
• de windrichting ter plaatse;
• de daarbij behorende bedreigde sectoren.
• Prognose ongeval en lozingen.
Bovenstaande elementen zitten in het situatierapport wat door Electrabel afgegeven wordt.
Alarmering door HC 100/112 Oost-Vlaanderen
De GMK Veiligheidsregio Zeeland wordt geïnformeerd of gealarmeerd over een ongeval in de
kernenergiecentrales Doel via een melding/alarmering telefonisch en ter bevestiging per fax.
Daarbij wordt aangegeven welke nucleaire ongevalclassificatie van toepassing is.
Verificatie alarmering door GMK Veiligheidsregio Zeeland
De GMK Veiligheidsregio Zeeland dient de melding telefonisch te verifiëren bij de HC 100/112
Oost-Vlaanderen en/of NCC.
Alarmering door GMK Veiligheidsregio Zeeland
De GMK Veiligheidsregio Zeeland heeft de taak om deze melding aan diverse organisaties door te
sluizen en afhankelijk van de ongevalclassificatie het bestuur en uitvoerenden te alarmeren conform de schema’s per ongevalclassificatie welk nader zijn uitgewerkt in het proces op- en afschaling. In de schema’s is uitgewerkt wie welke eenheden alarmeert.
N0 meldingen
Bij N0 meldingen wordt de GMK alleen geïnformeerd en onderneemt geen verdere acties. De
Nucleair Adviseur Veiligheidsregio Zeeland wordt door de HC 100/112 Oost-Vlaanderen geïnformeerd (geen specifieke actie verwacht). De wijze waarop alle andere ‘notificaties’ (N1/U1,
N2/U2, N3/U3 en NR/UR) worden doorgegeven aan de GMK zijn ongewijzigd.
Figuur 8: N0-melding kernenergiecentrales Doel
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3.2

Proces leiding en coördinatie
De GRIP regelt opschaling voor leiding en coördinatie op operationeel niveau op de plaats van het
incident en op tactisch en strategisch niveau. De leiding en coördinatie van de regionale crisisorganisatie wordt georganiseerd en ingericht door de veiligheidsregio. Er wordt afstemming georganiseerd met de betrokken publiek- en private partners. De burgemeester van de betreffende gemeente c.q. de voorzitter van de betreffende veiligheidsregio heeft ingeval van een ramp of een
dreiging voor het ontstaan ervan het opperbevel over de organisaties die deelnemen aan de bestrijding van een ramp en coördineert de incidentbestrijding ter plekke. Op rijksniveau is de een
nationale crisisorganisatie. Het MCCb belast met de coördinatie en besluitvorming over het geheel
van te nemen maatregelen en voorzieningen. De MCCb wordt ondersteund en geadviseerd door
onder andere de ICCb en het IAO. Het NCC zorgt voor een nationaal beeld ter ondersteuning van
de bestuurlijke besluiten.
Bij een (dreigend) stralingsincident zijn de volgende partijen betrokken (niet uitputtend):
• Exploitant EPZ van de Nederlandse kerncentrale Borssele;
• Exploitant Electrabel van de Belgische kerncentrales Doel;
• Veiligheidsregio Zeeland en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant;
• Omliggende veiligheidsregio’s (en steunpuntregio’s).
• Nationale Politie, Eenheid Zeeland-West-Brabant
• Waterschap Scheldestromen en Waterschap Brabantse Delta
• Rijkswaterstaat Zee en Delta en Rijkswaterstaat Zuid-Nederland;
• Provincie Zeeland en Provincie Noord-Brabant;
• Defensie;
• Ministeries en daaraan gelieerde instituten;
• Rijksheren;
• Regio- en landsgrensoverschrijdende vertegenwoordigers;
• Drinkwaterbedrijf Evides en drinkwaterbedrijf Brabant Water;
• Landbouwsector: ZLTO/LTO;
• Hoog- en laagdrempelige industriële bedrijven (o.a. BRZO (SEVESO);
• Havenbedrijf Zeeland Seaports;
• Overige publiek en private partners o.a. vitale infrastructuur.
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3.2.1

Rollen in de regionale crisisorganisatie bij geen nationale opschaling
De rol van de veiligheidsregio
• Zolang de nationale crisisorganisatie nog niet is opgeschaald, wordt regionale strategische,
tactische en operationele besluitvorming gebaseerd op het arbpSI en de informatie vanuit
de betreffende exploitant(en) en informatie vanuit (eventuele) hulpdiensten ter plaatse.
• De (coördinerend) voorzitter Veiligheidsregio Zeeland is bevoegd voor de uitvoering van
de stralingshygiënische maatregelen (indirect en direct) ook als de Minister Infrastructuur
en Waterstaat de coördinatie van de bestuurlijke besluitvorming van de voorzitter van
de veiligheidsregio op zich heeft genomen.
• De (coördinerend) Veiligheidsregio Zeeland is verantwoordelijk voor het nemen van strategische, tactische en operationele beslissingen in de responsfase. Deze besluiten zijn gebaseerd op in dit arbpSI vastgestelde maatregelzonering, informatie van de inrichting, inclusief de urgent voor te bereiden en uit te voeren indirecte en directe maatregelen.
• De Nucleair Adviseur (NA) Veiligheidsregio Zeeland is de regionaal vraagregisseur bij stralingsincidenten in de categorie straling. De regionale vraagregisseur vervult deze functie
als bronregio ook voor de effectregio’s. De regionale vraagregisseur verzorgt de inbreng
van het CETsn advies in de regionale crisisorganisatie.
De rol van de liaison exploitant EPZ 8
• De exploitant EPZ levert een liaison naar de (coördinerend) Veiligheidsregio Zeeland,
welke zitting neemt in het (I)ROT Zeeland en/of sectie Brandweerzorg (o.a. wanneer er
op nationaal niveau nog niet opgeschaald is en door het CETsn nog geen advies beschikbaar is).
• De liaison exploitant EPZ geeft de (coördinerend) Veiligheidsregio Zeeland via het (I)ROT
Zeeland en/of sectie Brandweer, toelichting op het door KCB verstuurde en door de Veiligheidsregio Zeeland ontvangen situatierapport(en).
• De liaison exploitant EPZ assisteert de (coördinerend) Veiligheidsregio Zeeland bij het interpreteren van technische gegevens ten aanzien van de bescherming van de bevolking.
• De liaison exploitant EPZ onderhoudt contact over de alarmsituatie met de SED (Site
Emergency Director) in het Alarm Coördinatie Centrum (ACC) van de kernenergiecentrale
Borssele.
• (coördinerend) Veiligheidsregio Zeeland kan de exploitant EPZ in geval van een alarmsituatie bij de Belgische exploitant Electrabel benaderen voor het leveren van een liaison
in het (I)ROT Zeeland en/of sectie Brandweerzorg.
• Op verzoek van Veiligheidsregio Zeeland kan voor afvaardiging in het (I)RBT een vertegenwoordiger van de exploitant (NV EPZ) gevraagd worden.
De rol van de ANVS
• Een liaison ANVS kan afgevaardigd worden naar (coördinerend) Veiligheidsregio Zeeland
en ondersteunen over technische aspecten.
• De ANVS levert in samenspraak met de exploitant EPZ een schatting van de bronterm
waarmee de (dreigende) omvang en de duur van de lozing wordt bepaald.
• In geval van een storing, incident of ongeval bij een exploitant heeft de ANVS op basis
van haar landelijke eerstelijns inspectiebevoegdheid de taak om meldingen van de vergunninghouder te beoordelen en heeft de ANVS een landelijke adviesrol op basis van inhoudelijke expertise. De ANVS kan (coördinerend) Veiligheidsregio Zeeland bijstaan met
stralingsmetingen en herstel of afscherming van het radioactieve materiaal.

8

Liaison exploitant wordt ook wel vergunninghouder genoemd.
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•

3.2.2

De ANVS beschikt over direct inzetbare specialisten op het gebied van stralingsbescherming. Zij zijn beschikbaar voor het, op aanvraag van de betreffende veiligheidsregio, leveren van assistentie bij een ongeval met een categorie B–object en de bewaking van de
situatie. De DDA straling van de ANVS kan de getroffen gemeente of veiligheidsregio bijstaan met stralingsmetingen, zo nodig met ondersteuning van het RIVM. Indien nodig
wordt het CETsn geactiveerd.

Rollen in de regionale crisisorganisatie bij nationale opschaling
De rol van de ministeries
• De strategische besluitvorming over de te nemen maatregelen berust bij de nationale
overheid, waarbij de Minister Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk is voor de
coördinatie van de preparatie en de besluitvorming over stralingsbeschermende maatregelen. De Minister Infrastructuur en Waterstaat is daarmee, verantwoordelijk voor de
NCS organisatie. De ministers zijn ieder voor zich verantwoordelijk voor het nemen van
besluiten over stralingsbeschermende maatregelen binnen hun eigen domein. Ten behoeve van een afgewogen advisering ten behoeve van deze besluitvorming is de CETsn
ingesteld.
• Wanneer op het nationaal niveau (MCCb/ICCb) besluitvorming heeft plaatsgevonden
en/of strategische kaders voor maatregelen zijn vastgesteld, worden de uitkomsten door
het NCC aan het (I)RBT(coördinerend) Veiligheidsregio Zeeland en andere tactische besluitvormingsorganisaties ter beschikking gesteld..
• Het NCC zorgt voor het informeren van de ministeries en veiligheidsregio’s over de beslissingen van het ICCb/ MCCb en over andere belangrijke informatie (bijvoorbeeld relevante Sitrap’s).
De rol van de veiligheidsregio
• De (coördinerend) Veiligheidsregio Zeeland is wanneer op het nationale niveau besluitvorming heeft plaatsgevonden en/of strategische kaders voor maatregelen zijn vastgesteld verantwoordelijk voor het nemen van tactische en operationele besluiten binnen
de strategische kaders voor maatregelen en het tot uitvoering brengen van de operationele acties.
De rol van CETsn
• Het CETsn wordt altijd opgeschaald bij een (dreigend) ongeval met een categorie A-object, of bij een ongeval met een categorie B–object op verzoek van de betreffende burgemeester of voorzitter Veiligheidsregio of indien dit nodig wordt geacht door de voorzitter
CETsn.
• De CETsn neemt de rol van de liaison exploitant EPZ over zodra de CETsn actief is.
• De liaison exploitant EPZ geeft dan uitsluitend aanbevelingen met betrekking tot maatregelen aan het CETsn.
• De ontvangers van het advies CETsn (zoals het IAO, ICCb, MCCb, veiligheidsregio, burgemeester) zijn niet verplicht het advies CETsn op te volgen, omdat zij hun eigen verantwoordelijkheid hebben voor het nemen van besluiten. Wel mag worden verwacht dat
het advies bij de besluitvorming wordt betrokken. Het CETsn valt onder verantwoordelijkheid van de ANVS, die de voorzitter levert.
• Voor incidenten met een A-object zal (coördinerend) Veiligheidsregio Zeeland het advies
van het CETsn via de regionaal vraagregisseur ontvangen.
• In alle gevallen waarbij de CETsn geheel of gedeeltelijk geactiveerd is, komen alle aanbevelingen voor te nemen stralingshygiënische maatregelen (indirect en direct) van de
CETsn .
• Het (I)ROT (coördinerend) Veiligheidsregio Zeeland legt het advies voor aan het (I)RBT
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•
•

(coördinerend) Veiligheidsregio Zeeland.
Door CETsn zal een samenhangend radiologisch advies gegeven worden, omtrent de te
verwachten gevolgen van een stralingsincident en te nemen maatregelen.
CETsn levert tijdig adviezen over de status en prognoses van het ongeval en over te nemen maatregelen op.

De rol van het DCC IenW
• Het DCC IenW geeft een aanwijzing om het opschalingsniveau voor de interdeparteme ntale of nationale crisisstructuur vast te stellen.
• In samenspraak met de voorzitter CETsn stelt het DCC IenW de noodzaak vast om andere
nationale organisaties te activeren.
• het DCC IenW draagt zorg voor verdere acties op (inter)departementaal niveau zoal s het
opschalen van de departementale crisisbeheersingsorganisatie van het ministerie van
IenW en opschalen van de nationale crisisbeheersingsorganisatie.
• In het geval de nationale crisisorganisatie is opgeschaald, treedt het DCC IenW namens
de nationale crisisorganisatie op als (nationale) vraagregisseur richting CETsn.
• Het DCC IenW is verantwoordelijk voor het verzoeken om en coördineren van internationale bijstand.
De rol van de liaison exploitant
• De CETsn neemt de rol van de liaison exploitant EPZ over zodra de CETsn actief is.
• De liaison exploitant EPZ geeft dan uitsluitend aanbevelingen met betrekking tot maatregelen aan het CETsn.
• De exploitant EPZ levert een liaison naar de (coördinerend) Veiligheidsregio Zeeland,
welke zitting neemt in het (I)ROT Zeeland en/of sectie Brandweerzorg.
• De liaison exploitant EPZ geeft de (coördinerend) Veiligheidsregio Zeeland via het (I)ROT
Zeeland en/of sectie Brandweer, toelichting op het door KCB verstuurde en door de Veiligheidsregio Zeeland ontvangen situatierapport(en).
• De liaison exploitant EPZ assisteert de (coördinerend) Veiligheidsregio Zeeland bij het interpreteren van technische gegevens ten aanzien van de bescherming van de bevolking.
• De liaison exploitant EPZ onderhoudt contact over de alarmsituatie met de SED (Site
Emergency Director) in het Alarm Coördinatie Centrum (ACC) van de kernenergiecentrale
Borssele.
• (coördinerend) Veiligheidsregio Zeeland kan de exploitant EPZ in geval van een alarmsituatie bij de Belgische exploitant Electrabel benaderen voor het leveren van een liaison
in het (I)ROT Zeeland en/of sectie Brandweerzorg.
• Op verzoek van Veiligheidsregio Zeeland kan ten behoeve van afvaardiging in het (I)RBT
een vertegenwoordiger van de exploitant (NV EPZ) gevraagd worden.
Geen consensus ten aanzien van strategische besluiten tussen het MCCb en veiligheidsregio
• (coördinerend) Veiligheidsregio Zeeland is bevoegd strategische besluiten te nemen over
stralingsbeschermende maatregelen. Deze besluitvorming wordt uitgevoerd in medebewind. Indien er geen consensus bestaat ten aanzien van de inhoud van deze besluitvorming tussen de voorzitter (coördinerend) Veiligheidsregio Zeeland en het nationaal niveau, dan prevaleert het nationaal niveau.
Regio- en landsgrensoverschrijdend (dreigend) stralingsincident
• Veiligheidsregio Zeeland heeft een bovenregionale coördinerende functie ten aanzien van
de preparatie (opleiding, oefening en planvorming) op de nucleaire incidentbestrijding.
• Veiligheidsregio Zeeland is de coördinerende veiligheidsregio bij een (dreigend) stralingsincident KCBorssele (Nederland) en KCDoel (België).
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• In de voorbereidingsfase betekent dit dat Veiligheidsregio Zeeland de spil vormt van de
planvorming en oefening van incidentbestrijding. Het maken van goede afspraken met alle
bij de incidentbestrijding betrokken publieke- en private partners is hier een belangrijk onderdeel van.
Rol van het (I)ROT en IRBT (coördinerend) Veiligheidsregio Zeeland
Het (I)ROT(coördinerend) Veiligheidsregio Zeeland is verantwoordelijk voor een gecoördineerde
uitvoering van de incidentbestrijding. Daarnaast schept zij de praktische voorwaarden voor de
uitvoering, zoals het realiseren van aflossing, restdekking in de omgeving van het incident, prioriteitstelling in de bestrijding en een zodanige verdeling van middelen en eenheden, dat iedereen
zijn taken ook daadwerkelijk kan uitvoeren.
•

Interregionale samenwerking en afstemming: (I)ROT
Wanneer VRZ en VRMWB zijn opgeschaald naar GRIP 2 en er geen noodzaak is om een
beleidsteam te alarmeren (en dus hoger op te schalen) is onderstaande afspraak gemaakt: Veiligheidsregio Zeeland is bij een (dreiging) van een stralingsincident bij kernenergiecentrale Borssele en (dreiging) van een stralingsincident bij kernenergiecentrales
Doel als Interregionaal Operationeel Team (IROT) aangewezen.

Het IROT staat onder voorzitterschap van de Coördinerend Operationeel Leider. De onderlinge
afstemming door de operationele partijen vindt plaats in het IROT en de daaronder hangende
secties (waaronder de sectie Brandweerzorg en sectie Geneeskundige zorg). De sectie Brandweerzorg heeft als taak om zo goed en snel als mogelijk inzicht te verschaffen in de (verwachte)
stralingsdosis voor de bevolking. De sectie Geneeskundige zorg geeft informatie over gezondheidsrisico’s bij blootstelling aan straling en adviseert over nut en noodzaak van een eventueel
gezondheidsonderzoek. Het IROT beschouwt het advies en de informatie van de te ams, beoordeelt de haalbaarheid van maatregelen en deelt informatie over een (dreigend) stralingsincident
met andere partijen.
Ten aanzien van uitvoering:
• Het (I)ROT en (I)RBT start in Veiligheidsregio Zeeland tenzij de situatie anders vereist.
• De keuze voor de locatie van (I)ROT en (I)RBT is afhankelijk van de prognose en het verloop en de effecten van het (dreigend) stralingsincident.
• Veiligheidsregio Zeeland heeft een coördinerend IROT en coördinerend IRBT.
Wanneer bij een stralingsincident of de dreiging daarvoor omliggende veiligheidsregio’s betrokken zijn, kunnen de voorzitters van deze veiligheidsregio’s in gezamenlijkheid opschalen naar
GRIP 5. Het uitgangspunt is dat Veiligheidsregio Zeeland als bronregio coördineert en dus het coordinerend voorzitterschap op zich neemt. De besluitvorming vindt plaats in het IRBT door de
voorzitter Veiligheidsregio Zeeland welke optreedt als voorzitter van het IRBT. De voorzitter Veiligheidsregio Zeeland is leidend, maar neemt de bevoegdheden van de Veiligheidsregio’s danwel
overige betrokken voorzitters VR niet over. Het staat aan de individuele voorzitters van de veiligheidsregio’s zelf ter beoordeling hoe hij aan beide genoemde verantwoordelijkheden invulling
geeft, of door zelf zitting te nemen in het IRBT of door een contactpersoon naar dit team af te
vaardigen. Via vertegenwoordiging door de COL in het IRBT wordt het IRBT geïnformeerd over de
relevante operationele zaken. De COL stuurt op prioriteiten en processen. De COL informeert de
ROL's van betrokken veiligheidsregio's en de voorzitter IRBT. Het IROT moet het IRBT adequaat
informeren, adviseren en besluiten voorleggen.
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Figuur 9: (inter)regionale crisisorganisatie

Rol van de secties (I)ROT
Bij een (dreigend) stralingsincident is specifieke kennis en expertise nodig van partijen die niet
dagelijks als “hulpverleningsorganisatie” functioneren. Deze expertise op het gebied van radiologische informatie en geneeskundige informatie wordt samengebracht in o.a. de sectie Brandweerzorg en de sectie Geneeskundige zorg aangevuld met de expertise van de overige secties,
die in opdracht van het (I)ROT acties uitvoeren en/of het (I)ROT adviseren. De Nucleair Adviseur
brengt, het advies in het (I)ROT in. Met de bundeling van de kennis uit het alle secties wordt he t
(I)ROT - advies over de noodzaak en haalbaarheid van voor te bereiden en de te nemen indirecte
en directie maatregelen nader onderbouwd.
Figuur 10: (inter)regionale crisisorganisatie (I)ROT
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De rol van de sectie Brandweerzorg
De sectie brandweer heeft als taak om zo goed en snel als mogelijk inzicht te verschaffen in de
(verwachte) stralingsdosis voor de bevolking. De samenstelling van de sectie is uitgewerkt in het
organisatieplan sectie Brandweerzorg. Het is de rol van de sectie Brandweerzorg om tijdens een
dreiging, lozing en zo nodig na een besmetting of ongevalslozing zo snel en zo goed mogelijk inzicht te verschaffen in het scenario en de verwachte effecten (de verwachte stralingsdosis voor
de bevolking en hulpverleners), de prognose, advies aan veldeenheden en de coördinatie van alle
acties richting verkenningseenheden en ontsmettingsposten. Dit vertaalt zich naar beschermende maatregelen, die na inbreng en afstemming (o.a. met de sectie Geneeskundige zorg) in
het (I)ROT worden opgenomen in het advies van het (I)ROT aan het IRBT. De sectie baseert haar
bevindingen op basis van de gegevens vanuit de liaison exploitant EPZ (wanneer er op nationaal
niveau nog niet opgeschaald is en door het CETsn nog geen advies beschikbaar is), en op basis
van de gegevens die beschikbaar worden gesteld door het CETsn (wanneer er op nationaal niveau opgeschaald is en door het CETsn een advies beschikbaar is gesteld).
De rol van de sectie Geneeskundige zorg
De sectie geeft informatie over gezondheidsrisico’s bij blootstelling aan straling en adviseert over
nut en noodzaak van een eventueel gezondheidsonderzoek.
• De bemensing van de sectie ten tijde van een (dreigend) stralingsincident is niet afwijkend
ten opzichte van andere type crisis.
• Beoordelen van de actuele en mogelijke medische gevolgen van een (dreigend) stralingsincident.
• Beoordelen of er triage (op basis van blootstelling) van de getroffen bevolking nodig is (bij
situaties waar grote aantallen mensen betrokken zijn).
• Advies met betrekking tot de maatregel jodiumprofylaxe (haalbaarheid etc.).
• Beoordelen en geven van mogelijkheden voor het geven van psychosociale hulpverlening
aan de bevolking en aan de hulpverleners en hun familie.
• Beoordeling voor de aanwezigheid van medische aanspreekpunten in het veld dient naar
aanleiding van de nucleaire ongevalclassificatie bepaalt worden.
De rol van de sectie Bevolkingszorg en het Team Evacuatie
Bij een eventuele evacuatie worden processen binnen bevolkingszorg opgestart. Bij de opvang
van mens en dier zal met name bij een evacuatie de stralingscontrole een rol spelen. In een latere fase kunnen ook nog de diverse andere processen van bevolkingszorg aan het onderwerp
ten behoeve voor evacueren worden toegevoegd. Om de evacuatie zo goed mogel ijk te organiseren is het verstandig om de processen van alle betrokken partners multidisciplinair op elkaar af
te stemmen. Dit gebeurt door het “evacuatieteam” te formeren. Het evacuatieteam functioneert
onder de procesverantwoordelijkheid van de algemeen commandant bevolkingszorg, die ook zitting neemt in het (I)ROT. De taak van het evacuatieteam is het treffen van voorbereidingen voor
de evacuatie en het coördineren van de uitvoering van de evacuatie.
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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) stralingsincident, die vraagt om multidisciplinaire coördinatie en/of een eenduidige aansturing van
de inzet van diensten door multidisciplinaire teams, vindt vervolgalarmering plaats. Bij opschaling vindt plaats:
•
•

3.3.1

melding
alarmering

Activering regionale crisisorganisatie
Alarmering door exploitant/ NCC
De classificatie en ernst van het ongeval bepaalt of de regionale crisisorganisatie al dan niet geactiveerd moet worden en zo ja, in welke omvang. De Regionaal Operationeel Leider danwel
voorzitter Veiligheidsregio Zeeland (coördinerend) bepaalt het regionale opschalingsniveau.
Zolang de nationale crisisorganisatie nog niet is opgeschaald, wordt regionale strategische, tactische en operationele besluitvorming gebaseerd op het arbpSI en de informatie vanuit de betreffende exploitant en informatie vanuit de hulpdiensten ter plaatse.
Figuur 11: (inter)regionale crisisorganisatie bij geen nationale opschaling
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3.3.2

Activering nationale crisisorganisatie
De vergunninghouder van A- en/of B-objecten in Nederland is verplicht een ongeval te melden
aan de ANVS en de burgemeester (art.39 Kew). De ANVS informeert de voorzitter CETsn en het
DCC IenW. Indien er sprake is van moedwillig handelen wordt de melding ook aan de Coördinator Bewaken en Beveiligen (CBB) van de NCTV gedaan al dan niet via de ANVS. Wanneer er geen
vergunninghouder betrokken is en het een stralingsincidenten in de publieke ruimte betreft
(waarbij mogelijk niet duidelijk is dat het om een opzettelijke handeling gaat of dat het een stralingsincident betreft) gaat de melding naar de burgemeester en de ANVS. Bij een ongeval buiten
Nederland gaat de melding vanuit het IAEA en de EU naar de ANVS. Bij een ongeval nabij de Nederlandse grens worden de meldingen gedaan zoals in de bilaterale afspraken is opgenomen. Dit
betekent dat de ANVS en de aangrenzende veiligheidsregio’s een melding krijgen vanuit het ongevalsland.
Activeringsniveau’s CETsn
De classificatie en ernst van het ongeval bepaalt of de nationale crisisorganisatie al dan niet geactiveerd moet worden en zo ja, in welke omvang. De voorzitter CETsn bepaalt de classificatie en
de opschaling van het CETsn. Het DCC IenW geeft een aanwijzing om het opschalingsniveau voor
de interdepartementale of nationale crisisstructuur vast te stellen.
Standby De voorzitter CETsn monitort de situatie en verstrekt zo vaak als nodig adviezen aan de
veiligheidsregio’s en het DCC IenW voor verspreiding richting alle ministeries en de advisering
over opschaling van de crisisbeheersingsorganisaties. Er kunnen nationale organisaties betrokken
zijn in de respons maar er bestaat geen noodzaak voor een volledig gecoördineerde nationale
respons.
Gedeeltelijke opschaling Het CETsn is opgeschaald, beoordeelt regelmatig de situatie en verstrekt periodiek adviezen aan de veiligheidsregio’s en het DCC voor verspreiding aan alle ministeries en de advisering over opschaling van de crisisbeheersingsorganisaties. In samenspraak met
de voorzitter CETsn stelt het DCC IenW de noodzaak vast om andere nationale organisaties te activeren. Bepaalde nationale organisaties zijn betrokken bij de respons of zijn actief betrokken in
de besluitvorming. Coördinatie van nationale respons is gewenst.
Volledige opschaling De gehele nationale en regionale crisisorganisatie is geactiveerd. Het CETsn
adviseert aan het lokale of regionale Beleidsteam en aan het IAO/ICCb/MCCb.
Regionale en nationale afschaling
De responsfase van een ongeval wordt als beëindigd verklaard of afgeschaald door de hoogste,
geactiveerde autoriteit als aan de volgende criteria wordt voldaan:
•
•
•
•
•

De bron van het gevaar is onder controle;
De besmetting is ingesloten en veroorzaakt geen verdere onmiddellijke risico’s voor de
bevolking;
Er behoeven geen additionele maatregelen behalve die reeds van kracht zijn, uitgevoerd
te worden.
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.
Op dat moment moeten de regionale crisisorganisatie en de nationale crisisorganisatie
een gecoördineerde aanpak ontwikkelen voor herstel en terugkeer naar de normale situatie.
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Figuur 12: Algemene keten en functionele keten

DEFINITIEF – algemeen rampbestrijdingsplan Stralingsincidenten v1.99.01. -20180118- 49 van 148

3.3.3

Opschalingstabellen per nucleaire ongevalclassificatie
Tabel 10: Opschalingstabel melding KCB
KERNENERGIECENTRALE BORSSELE
MELDING (GEEN CLASSIFICATIE) / GEEN OPSCHALING / GEEN GRIP
Class
Actie
Verzender
Ontvanger
KCB
Melding
Exploitant EPZ
ANVS

Wijze van informeren
Telefonisch en bevestiging per fax

KCB

Melding

Exploitant EPZ

GMK VRZeeland

Telefonisch en bevestiging per fax

KCB
KCB

Verificatie melding
Informeren

GMK VRZeeland
GMK VRZeeland

Telefonisch
P2000

KCB

Informeren

Nucleair Adviseur

Exploitant EPZ
CaCo
Nucleair Adviseur VRZeeland
Regionaal Operationeel Leider ROT VRZeeland
Crisiscommunicatie VRZeeland
Informatiemanager ROT VRZeeland
GMK VRMWB

Naar oordeel Nucleair Adviseur

Tabel 11: Opschalingstabel Emergency standby en Plant Emergency KCB
KERNENERGIECENTRALE BORSSELE - EMERGENCY STANDBY / PLANT EMERGENCY
Class
Actie
Verzender
Ontvanger
KCB
Alarmeren
Exploitant EPZ
ANVS

Wijze van alarmeren
Telefonisch en bevestiging per fax

KCB

Alarmeren

ANVS

DCC IenW, CETsn, NCC

Telefonisch en bevestiging per fax

KCB

Alarmeren

NCC

GMK VRZeeland

Telefonisch met een bevestiging per fax

KCB

Alarmeren

Exploitant EPZ

GMK VRZeeland

Telefonisch en bevestiging per fax

KCB
KCB
KCB

verificatie melding
Verificatie melding
Alarmeren

GMK VRZeeland
GMK VRZeeland
GMK VRZeeland

Exploitant EPZ
NCC
HC 100/112 Oost-Vlaanderen

Telefonisch
Telefonisch
Telefonisch

KCB

Alarmeren

GMK VRZeeland

ROT

KCB

Alarmeren

GMK VRZeeland

GMK VRMWB

Specifiek met een telefonisch alarmeringssysteem / P2000
Telefonisch

KCB
KCB

Alarmeren
Alarmeren

GMK VRZeeland
GMK VRZeeland

Specifiek met P2000
Specifiek met een telefonisch alarmeringssysteem

KCB
KCB
KCB

Alarmeren
Alarmeren
Alarmeren

GMK VRZeeland
Voorzitter VRZ
Voorzitter VRZ

Nucleair Adviseur
liaison EZ i.v.m. landbouw en voedselmaatregelen
liaison Rijkswaterstaat i.v.m. stremming scheepvaart
liaison Waterschap i.v.m. waterbeheer
(kwaliteit)
liaison Drinkwaterbedrijf i.v.m. waterbeheer (kwaliteit)
Voorzitter VRZ
Minister I&M
CvdK Provincie Zeeland

KCB

Alarmeren

Voorzitter VRZ

Naar oordeel voorzitter VRZ

KCB

Alarmeren
Alarmeren

GMK VRMWB
Voorzitter
VRMWB

Burgemeesters van de betrokken gemeenten
Voorzitter VRMWB
CvdK Provincie Noord-Brabant

KCB

Telefonisch
Telefonisch
Naar oordeel voorzitter VRZ

Telefonisch
Naar oordeel voorzitter VRMWB

In de VRZ is als uitgangspunt: informeren van de voorzitter door tussenkomst van de bestuurlijk adviseur en het informeren v an de
burgemeester door de tussenkomst van de van de OvD-Bz of bestuurlijk adviseur.
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Tabel 12: Opschalingstabel Site Emergency en Off-site Emergency KCB
KERNENERGIECENTRALE BORSSELE - SITE EMERGENCY / OFF-SITE EMERGENCY
Class
KCB

Actie
Alarmeren

Verzender
Exploitant EPZ

Ontvanger
ANVS

Wijze van alarmeren
Telefonisch met een bevestiging per fax

KCB

Alarmeren

ANVS

DCC IenW, CETsn, NCC

Telefonisch met een bevestiging per fax

KCB

Alarmeren

NCC

GMK VRZeeland

Telefonisch met een bevestiging per fax

KCB

Alarmeren

Exploitant EPZ

GMK VRZeeland

Telefonisch en bevestiging per fax

KCB
KCB

verificatie melding
Verificatie melding

GMK VRZeeland
GMK VRZeeland

Exploitant EPZ
NCC

Telefonisch
Telefonisch

KCB

Alarmeren

GMK VRZeeland

HC 100/112 Oost-Vlaanderen

Telefonisch

KCB

Alarmeren

GMK VRZeeland

ROT

KCB

Alarmeren

GMK VRZeeland

GMK VRMWB

Specifiek met een telefonisch alarmeringssysteem / P2000
Telefonisch

KCB
KCB

Alarmeren
Alarmeren

GMK VRZeeland
GMK VRZeeland

Specifiek met P2000
Specifiek met een telefonisch alarmeringssysteem

KCB
KCB
KCB
KCB

Alarmeren
Alarmeren
Alarmeren
Alarmeren

GMK VRZeeland
Voorzitter VRZ
Voorzitter VRZ
Voorzitter VRZ

Nucleair Adviseur
liaison EZ i.v.m. landbouw en voedselmaatregelen
liaison Rijkswaterstaat i.v.m. stremming scheepvaart
liaison Waterschap i.v.m. waterbeheer
(kwaliteit)
liaison Drinkwaterbedrijf i.v.m. waterbeheer (kwaliteit)
Voorzitter VRZ
RBT
Minister I en M
CvdK Provincie Zeeland

KCB

Alarmeren

Voorzitter VRZ

Naar oordeel voorzitter VRZ

KCB
KCB
KCB
KCB
KCB

Alarmeren

Voorzitter VRZ

Alarmeren
Alarmeren

KCB

Alarmeren

GMK VRMWB
Voorzitter
VRMWB
Voorzitter
VRMWB

Burgemeesters van de betrokken gemeenten
Gouverneur Antwerpen
Gouverneur West-Vlaanderen
Gouverneur Oost-Vlaanderen
Voorzitter VRMWB
Burgemeesters van de betrokken gemeenten
CvdK Provincie Noord-Brabant

Telefonisch
Naar oordeel voorzitter VRZ
Telefonisch
Telefonisch

Telefonisch
Telefonisch
Telefonisch
Telefonisch
Naar oordeel voorzitter VRZ
Telefonisch

In de VRZ is als uitgangspunt: informeren van de voorzitter door tussenkomst van de bestuurlijk adviseur en het informeren van de
burgemeester door de tussenkomst van de van de OvD-Bz of bestuurlijk adviseur.
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Tabel 13: Opschalingstabel melding KCD
KERNENERGIECENTRALES DOEL // MELDING / GEEN GRIP/ GEEN OPSCHALING
Class
KCD

Actie
Melding N0

Ontvanger
Nucleair Adviseur VRZeeland

Wijze van informeren
E-mail

GMK VRZeeland

E-mail

Melding N0

Verzender
HC 100/112 OostVlaanderen
HC 100/112 OostVlaanderen
GMK VRZeeland

KCD

Melding N0

KCD

Geen ontvanger

Geen actie

KCD

Melding N0

Nucleair Adviseur

Naar oordeel Nucleair Adviseur

KCD

Melding N0

Regionaal Operationeel Leider ROT VRZeeland
Informatiemanager ROT VRZeeland
Voorlichtingsfunctionaris ROT VRZeeland
GMK VRMWB

Tabel 14: Opschalingstabel N1/U1 KCD
KERNENERGIECENTRALES DOEL // N1/U1
Class
KCD

Actie
Alarmeren

Verzender
IAEA/EU

Ontvanger
ANVS

Wijze van alarmeren
Telefonisch met een bevestiging per fax

KCD

Alarmeren

CGCCR

ANVS, NCC

Telefonisch

KCD

Alarmeren

ANVS

DCC IenW, CETsn, NCC

Telefonisch

KCD

Alarmeren

NCC

GMK VRZeeland

Telefonisch met een bevestiging per fax

KCD

Alarmeren

GMK VRZeeland

Telefonisch met een bevestiging per fax

KCD

Verificatie melding

HC 100/112 OostVlaanderen
GMK VRZeeland

HC 100/112 Oost-Vlaanderen

Telefonisch

KCD

Verificatie melding

GMK VRZeeland

NCC

Telefonisch

KCD

Alarmeren

GMK VRZeeland

ROT

KCD
KCD

Alarmeren
Alarmeren

GMK VRZeeland
GMK VRZeeland

KCD

Alarmeren

GMK VRZeeland

Nucleair Adviseur
liaison EZ i.v.m. landbouw en voedselmaatregelen
liaison Rijkswaterstaat i.v.m. stremming
scheepvaart
liaison Waterschap i.v.m. waterbeheer
(kwaliteit)
liaison Drinkwaterbedrijf i.v.m. waterbeheer (kwaliteit)
Voorzitter VRZ

Specifiek met een telefonisch alarmeringssysteem / P2000
Specifiek met P2000
Specifiek met een telefonisch alarmeringssysteem

KCD

Alarmeren

Voorzitter VRZ

Minister I&M

Telefonisch

KCD

Alarmeren

Voorzitter VRZ

CvdK Provincie Zeeland

Naar oordeel voorzitter VRZ

KCD

Alarmeren

Voorzitter VRZ

Naar oordeel voorzitter VRZ

KCD

Alarmeren

GMK VRZeeland

Burgemeesters van de betrokken gemeenten
GMK VRMWB

GMK VRMWB

ROT

GMK VRMWB

Voorzitter VRMWB

Specifiek met een telefonisch alarmeringssysteem / P2000
Telefonisch

KCD

Alarmeren

KCD

Alarmeren

KCD

Alarmeren

Telefonisch

Telefonisch

Voorzitter
CvdK Provincie Noord-Brabant
Naar oordeel voorzitter VRMWB
VRMWB
In de VRZ is als uitgangspunt: informeren van de voorzitter door tussenkomst van de bestuurlijk adviseur en het informeren v an de
burgemeester door de tussenkomst van de van de OvD-Bz of bestuurlijk adviseur.
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Tabel 15: Opschalingstabel N2/U2, N3/U3, NR/UR KCD
KERNENERGIECENTRALES DOEL N2/U2 & N3/U3 & N-REFLEX (NR/UR)
Class
KCD

Actie
Alarmeren

Verzender
IAEA/EU

Ontvanger
ANVS

Wijze van alarmeren
Telefonisch met een bevestiging per fax

KCD

Alarmeren

CGCCR

ANVS, NCC

Telefonisch

KCD

Alarmeren

ANVS

DCC IenW, CETsn, NCC

Telefonisch

KCD

Alarmeren

NCC

GMK VRZeeland

Telefonisch met een bevestiging per fax

KCD

Alarmeren

GMK VRZeeland

Telefonisch met een bevestiging per fax

KCD

Verificatie melding

HC 100/112 OostVlaanderen
GMK VRZeeland

HC 100/112 Oost-Vlaanderen

Telefonisch

KCD

Verificatie melding

GMK VRZeeland

NCC

Telefonisch

KCD

Alarmeren

GMK VRZeeland

GMK VRMWB

Telefonisch

KCD

Alarmeren

GMK VRZeeland

ROT

KCD
KCD

Alarmeren
Alarmeren

GMK VRZeeland
GMK VRZeeland

KCD
KCD
KCD
KCD

Alarmeren
Alarmeren
Alarmeren
Alarmeren

GMK VRZeeland
Voorzitter VRZ
Voorzitter VRZ
Voorzitter VRZ

KCD
KCD

Alarmeren
Alarmeren

Voorzitter VRZ
Voorzitter VRZ

KCD

Alarmeren

GMK VRMWB

Nucleair Adviseur
liaison EZ i.v.m. landbouw en voedselmaatregelen
liaison Rijkswaterstaat i.v.m. stremming scheepvaart
liaison Waterschap i.v.m. waterbeheer
(kwaliteit)
liaison Drinkwaterbedrijf i.v.m. waterbeheer (kwaliteit)
Voorzitter VRZ
Minister I&M
CvdK Provincie Zeeland
Burgemeesters van de betrokken gemeenten
RBT
Burgemeesters van de betrokken gemeenten
ROT

Specifiek met een telefonisch alarmeringssysteem / P2000
Specifiek met P2000
Specifiek met een telefonisch alarmeringssysteem

KCD
KCD

Alarmeren
Alarmeren

GMK VRMWB
GMK VRMWB

KCD
KCD

Alarmeren
Alarmeren

Voorzitter VRMWB
Voorzitter VRMWB

KCD

Alarmeren

Voorzitter VRMWB

Voorzitter VRMWB
Burgemeesters van de betrokken gemeenten
CvdK Provincie Noord-Brabant
Burgemeesters van de betrokken gemeenten
RBT-leden

Telefonisch
Telefonisch
Telefonisch
Naar oordeel voorzitter VRZ
Naar oordeel voorzitter VRZ
Naar oordeel voorzitter VRZ
Specifiek met een telefonisch alarmeringssysteem / P2000
Telefonisch
Naar oordeel voorzitter VRMWB
Telefonisch
Naar oordeel voorzitter VRMWB
Naar oordeel voorzitter VRMWB

In de VRZ is als uitgangspunt: informeren van de voorzitter door tussenkomst van de bestuurlijk adviseur en het informeren van de
burgemeester door de tussenkomst van de van de OvD-Bz of bestuurlijk adviseur.
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3.4

Proces informatiemanagement
Regionaal
De veiligheidsregio heeft tot taak om de informatievoorziening tussen de verschillende partijen
in het netwerk te organiseren. De informatievoorziening wordt grotendeels netcentrisch georganiseerd met behulp van het LCMS, zodat de hierop aangesloten crisisteams hun informatie kunnen inbrengen en er een gedeeld beeld kan ontstaan over de situatie. De veiligheidsregio zorgt
voor een regionaal totaalbeeld van alle partijen, zorgt voor de veredeling van de beschikbare informatie en zorgt dat dit tijdig aan alle betrokken partners beschikbaar wordt gesteld.
Nationaal
Informatiemanagement tussen landelijk en regionaal niveau geschiedt grotendeels via het LCMS.
De rijksoverheid doet onderling aan informatiemanagement via het NCC en langs lijnen van direct betrokken organisaties op deelonderwerpen. Het NCC fungeert als knooppunt van en voor
de bestuurlijke informatievoorziening en de crisiscommunicatie. Binnen de nationale crisisstructuur nemen vertegenwoordigers van de relevante partners deel aan de verschillende crisisgremia
zodat informatie, kennis en informatieverzoeken geborgd zijn tussen nationale crisisstructuur en
partners. Ter ondersteuning van de informatiebehoefte kan het IAO besluiten het proces informatiemanagement in een specifiek multidisciplinair (team)verband te organiseren.
Het doel van het proces informatiemanagement is het verkrijgen, van alle voor de bestri jding 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).
Figuur 13: Advies- en informatielijnen proces informatiemanagement

Bij incidenten met A-objecten:
Nationaal vraagregisseur :
• De vraagregisseur coördineert ten behoeve van besluitvormende bestuursorganen de
vraagregie richting de voorzitter van het CETsn.
• Het DCC IenW treedt namens de nationale crisisorganisatie op als nationale vraagregisseur richting CETsn.
• De nationaal vraagregisseur is een intermediair en heeft geen invloed op (de wijze van)
implementatie van het advies.
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Regionaal vraagregisseur:
• De Nucleair Adviseur (coördinerend) Veiligheidsregio Zeeland treedt namens de regionale crisisorganisatie op als regionale vraagregisseur richting nationale vraagregisseur.
• De regionale vraagregisseur verzorgt de inbreng van het advies in de regionale crisisstructuur.
• De voorzitter (coördinerend) Veiligheidsregio Zeeland laat zich ten behoeve van inhoudelijke besluitvorming over de maatregelen adviseren door CETsn via de regionale vraagregisseur.
Bij incidenten met B-objecten:
• De regionaal vraagregisseur neemt rechtstreeks contact op met voorzitter CETsn.
Netcentrisch werken maakt het mogelijk om binnen de hoofdstructuur van de rampenbestrijding
en crisisbeheersing bij opschalingsituaties snel te komen tot een eenduidig en over de verschillende lagen gedeeld totaalbeeld van de situatie. Hierdoor kan informatie gestuurd worden opgetreden. Het gedeelde totaalbeeld dient als basis voor de te nemen besluiten en de in te zetten
acties. Informatie-uitwisseling vindt plaats op netcentrische wijze.
•

Exploitant EPZ van KCBorssele
De exploitant EPZ heeft geen toegang tot LCMS. De exploitant EPZ houdt Veiligheidsregio Zeeland regelmatig op de hoogte van de status van het ongeval en de verwachtingen
ten aanzien van de ontwikkeling van het ongeval binnen de inrichting door middel van
een fax. Tevens zal een liaison EPZ deelnemen in het ROT en/of sectie Brandweerzorg.
EPZ gebruikt voor de eerste melding een faxbericht en voor de volgende berichten een
bericht via het calamiteiten netwerk (cal-net).

•

Exploitant Electrabel van KCDoel
Voor de exploitant Electrabel geldt: Het NCC en/of de HC 100/112 Oost-Vlaanderen zal
Veiligheidsregio Zeeland regelmatig op de hoogte houden met betrekking tot de status
van het ongeval en de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van het ongeval
binnen de inrichting van exploitant Electrabel.

•

Nucleair Adviseur
Aan de informatie van de exploitanten NCC en/of HC 100/112 Oost-Vlaanderen moet
duiding worden gegeven door de Nucleair Adviseur. De Nucleair Adviseur zorgt dat informatie in het LCMS geborgd wordt.
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4.Tijdlijn
Figuur 14: tijdlijn (dreigend) stralingsincident

DEFINITIEF – algemeen rampbestrijdingsplan Stralingsincidenten v1.99.01. -20180118- 56 van 148

5. Oorzaken (dreigend) stralingsincident
5.1

Aanleiding classificatie
Er zijn meerdere oorzaken die de aanleiding vormen en aan de afkondiging van een nucleaire ongevalclassificatie ten grondslag kunnen liggen. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen een directe aanleiding en een indirecte aanleiding die men van tevoren (zover mogelijk) kan
zien aankomen. Hieraan is gekoppeld de te nemen of voor te bereiden stralingshygiënische
maatregelen (direct en indirect) buiten de terreingrenzen van het A-object. In onderstaande matrix wordt een uitwerking gegeven voor de aanleiding van een nucleaire ongevalclassificatie en
de hieraan gekoppelde maatregelen (niet limitatief).

Tabel 16: Aanleiding nucleaire ongevalclassificatie en directe en indirecte maatregelen (NL)
Soort maatregelen
Nucleaire
buiten de terreinOngeval-classifica- Directe
Indirecte
grenzen van het
tie
aanleiding
aanleiding
A-object
Emergency standby • Brand in de installatie
• Geen maatregelen
buiten het terrein
• Evacuatie van de regelzaal
• Afschakelfunctie niet beschikbaar
• Noodstroomnet 1 niet beschikbaar
• Noodkoelfunctie niet beschikbaar
• Externe gebeurtenissen
• Overval
• Temperatuur splijtstof opslagbassin (SOB) > 80°C
Plant emergency
• Emissie ≥ 10 x daglozing
• Verlies van alle wissel• Geen maatregelen
• Hoog exposietempo bij hoofdspanning
buiten het terrein
stoomleiding
• Verhoogde temperatuur
of druk in het contain• Hoog exposietempo in reactorgement
bouw
• Stoomgenerator pijpbreuk
• Storing in de kernkoeling
Site emergency
• Emissie ≥ 0,1 x ongevalslozing
• Langdurig verlies van de • Indirecte maatrekernkoeling
gelen
• Hoog exposietempo op terreingrens
• Hoog exposietempo in reactorgebouw
• Hoog exposietempo in ventilatieschacht
Off-site emergency • Emissie ≥ ongevalslozing
• Kernsmeltongeval
• Directe en indi• Te hoog exposietempo op terreinrecte maatregelen
grens
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5.2

Nucleaire ongevalsclassificaties
Een voorval, is een afwijkende situatie van de normale bedrijfsvoering van een A -object, waardoor
een kans ontstaat dat er buiten het terrein van het A-object, radioactieve besmetting optreedt,
veroorzaakt door een lozing van radioactieve stoffen, waarvan de hoeveelheid boven de vergunde
hoeveelheid uitkomt. Stralingsincidenten worden geclassificeerd volgens het classificatiesysteem
zoals vastgelegd in dit rampbestrijdingsplan. De onderstaande tabellen geven (bij benadering) ook
de relatie weer tussen classificatiesysteem, zoals door de Belgische nationale overheid wordt gehanteerd. De voorzitter van het CETsn stelt de classificatie van een ongeval vast. Bij een ongeval in een
kernreactor stelt echter de vergunninghouder in eerste instantie de classificatie vast. De voorzitter
CETsn kan deze aanpassen. Het nucleaire ongevalclassificatiesysteem van België verschilt van het
Nederlandse systeem. De verschillende Nederlandse crisisorganisaties dienen tot een niveau geactiveerd te worden in overeenstemming met de beschrijving uitgewerkt in onderstaande nucleaire ongevalclassificatietabellen.
Internationale beoordelingsschaal van de ernst van een ongeval
Eind jaren ’90 heeft de IAEA ter informatie van de bevolking “The International Nuclear Event
Scale” (classificatie van kernongevallen/stralingsongevallen) uitgebracht. In feite wordt aan de
hand van het incident in Chernobyl (referentie), een inschatting gegeven van de ernst van een
incident. De voornaamste doelstelling van deze schaal is dan ook de bevolking vlug en duidelijk
te informeren over de gevolgen van incidenten in de nucleaire installaties op de veiligheid. Na
afloop vindt ook een formele classificatie plaats door de daartoe bevoegde instantie. Deze bestaat uit 8 niveaus vanaf INES 0 ‘no safety significance’ tot INES 7 ‘major accident’.
Nationale Belgische Noodplanning
Wanneer het een stralingsincident betreft, bepaalt het Koninklijk besluit van 17 oktober 2003 dat
de Minister van Binnenlandse Zaken, via het CGCCR, de leiding van de operaties op zich neemt
(federale fase). Dit ontslaat de burgemeester (gemeentelijke fase) of de gouverneur (provinciale
fase) uiteraard niet van hun coördinatieopdracht.
Notificatieniveau’s en Urgentieniveau’s: Het nationaal plan bepaalt eveneens dat er notificatieniveaus zijn (NO/N1/N2/N3/NR) die de graad van ernst van het ongeval aangeven. Deze notificatieniveaus worden bepaald door de exploitant en doorgegeven aan het CGCCR. De "Emergency director" van de overheid (in principe de Minister van Binnenlandse Zaken) bepaalt in samenwerking met het CGCCR welke alarmniveau en (bijgevolg) welke fase wordt vastgesteld
(U1/U2/U3/UR). De exploitant maakt in haar alarmeringsprocedure een onderscheid in:
Gebeurtenissen zonder activering van het Belgische federaal nucleair noodplan (N0)
Gebeurtenissen met activering van het Belgische federaal nucleair noodplan (N1, N2, N3 ,NR)
De exploitant geeft steeds een notificatieniveau N0, N1, N2, N3, NR mee dat nadien door het
CGCCR omgezet zal worden in een urgentieniveau (alarmniveau) U1, U2, U3, UR.
NR: Op bovenstaande niveau’s is één grote uitzondering: notificatieniveau NR, dat door de exploitant aan de provinciegouverneur wordt gemeld, wordt automatisch omgezet in alarmniveau
UR. De gouverneur dient, zonder de tussenkomst van het CGCCR af te wachten, ONMIDDELLIJK
op eigen gezag alle nodige maatregelen te nemen m.b.t. de nodige beschermingsacties.
UR: Het alarmniveau UR is enkel bedoeld als ultieme bescherming bij een werkelijke abrupte toestand. Dergelijke toestand, die als zodanig herkend wordt door de exploitant, geldt enkel binnen
de eerste uren van een zeer zwaar ongeval met zeer ernstig stralingsgevaar voor de naburige bevolking en voor zolang de werking van de coördinatiecomités binnen het Coördinatie- en Crisiscentrum van de regering nog niet operationeel is geworden. Bijgevolg is ook onmiddellijk provinciale fase van toepassing en worden de maatregelen voorzien in dit specifiek dossier dadelijk van
kracht.
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Tabel 17: Nucleaire ongevalclassificaties en INES
Emergency standby
Een situatie, die in verband met de veiligheid van de centrale verhoogde waakzaamheid en interne maatregelen noodzakelijk
maakt. Er heeft echter geen stralingsincident plaatsgevonden en de (jaar)emissielimiet krachtens de vergunning wordt niet
overschreden. Er behoeven geen maatregelen buiten de installatie te worden genomen.
Geen directe en/of indirecte maatregelen buiten het terrein.
0 No safety significance
1 Anomaly
2 Incident
3 Serious incident
INES 0-1-2-3
Plant Emergency
Een gebeurtenis waarbij de radiologische gevolgen beperkt blijven tot (een gedeelte van) de installatie. Er kan sprake zijn van
een emissie van radioactieve stoffen van meer dan 10 keer de toegestane daglozingslimieten. Er behoeven geen beschermende
maatregelen buiten de centrale genomen te worden. Geen directe en/of indirecte maatregelen buiten het terrein.
INES 2-3

2 Incident

3 Serious incident

Nucleaire ongevalclassificatie
Site Emergency
Een gebeurtenis, waarbij eventuele radiologische gevolgen beperkt blijven tot het terrein van de installatie of een zeer beperkt
gebied buiten het terrein (enkele honderden meters). De maatregelen buiten het terrein beperken zich tot indirecte maatregelen. Voorbeelden zijn landbouwmaatregelen, zoals een graasverbod, de control e van voedsel, (drink)water en melk. Maatregelen voor de bevolking als schuilen, evacuatie en jodiumprofylaxe zijn niet nodig. Geen directe maatregelen. Indirecte maatreg elen buiten het terrein.
3 Serious incident
4 Accident without significant off-site risk
INES 3-4
Off Site Emergency
Een stralingsincident dat als de nodige veiligheidssystemen niet functioneren, kan leiden tot een grote emissie van radioactieve
stoffen en waarbij zeker maatregelen buiten het terrein van de installatie dienen te worden overwogen. Maatregelen als schuilen, evacuatie en jodiumprofylaxe kunnen aan de orde zijn, evenals indirecte maatregelen ten aanzien van voedsel, melk en
(drink)water.
Directe en/of indirecte maatregelen buiten het terrein.
5 Major Accident
6 Serious accident
7 Accident with off-site risk
INES 5-6-7
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5.2.1

Nucleaire classificatiekaarten
Tabel 18: Nucleaire ongevalclassificatiekaart Emergency standby

KERNCENTRALE BORSSELE – Nederlandse Nucleaire ongevalclassificatie
Emergency standby
Een situatie, die in verband met de veiligheid van de centrale verhoogde waakzaamheid en interne maatregelen noodzakelijk
maakt. Er heeft echter geen stralingsincident plaatsgevonden en de (jaar)emissielimiet krachtens de vergunning wordt niet
overschreden. Er behoeven geen maatregelen buiten de installatie te worden genomen. Geen directe en/of indirecte maatregelen buiten het terrein.
Wat gebeurt er in NL ?
Wat doen we in NL ?

Exploitant:
EPZ

De Site Emergency Director (SED) is verantwoordelijk voor de besluitvorming over
de nucleaire ongevalclassificatie en de (urgente) melding en alarmering naar de nationale en regionale overheid. Exploitant is naast het besluiten, melden en alarmeren verantwoordelijk voor de bronbestrijding op het terrein van de exploitant.

Regionaal:

Gedeeltelijk opschaling van de regionale crisisorganisatie. Vanwege de situatie zijn
omgevingsmanagement en multidisciplinaire afstemming gewenst. Naar behoefte
zijn onderdelen van de crisisorganisatie geactiveerd, beoordeelt regelmatig de situatie en verstrekt rapportages. In samenspraak met o.a. de Nucleair Adviseur geeft
de Regionaal Operationeel Leider advies aan de voorzitter veiligheidsregio met betrekking tot de noodzaak om op te schalen of af te schalen.

KCB GRIP

Tabel 19: Nucleaire ongevalclassificatiekaart Plant Emergency
KERNCENTRALE BORSSELE – Nederlandse Nucleaire ongevalclassificatie
Plant Emergency
Een gebeurtenis waarbij de radiologische gevolgen beperkt blijven tot (een gedeelte van) de installatie. Er kan sprake zijn van
een emissie van radioactieve stoffen van meer dan 10 keer de toegestane daglozingslimieten. Er behoeven geen beschermende
maatregelen buiten de centrale genomen te worden. Geen directe en/of indirecte maatregelen buiten het terrein.
Wat gebeurt er in NL ?
Wat doen we in NL ?

Exploitant:
EPZ

De Site Emergency Director (SED) is verantwoordelijk voor de besluitvorming over
de nucleaire ongevalclassificatie en de (urgente) melding en alarmering naar de
nationale en regionale overheid. Exploitant is naast het besluiten, melden en alarmeren verantwoordelijk voor de bronbestrijding op het terrein van de exploitant.

Regionaal:

Gedeeltelijk opschaling van de regionale crisisorganisatie. Vanwege de situatie zijn
omgevingsmanagement en multidisciplinaire afstemming gewenst. Naar behoefte
zijn onderdelen van de crisisorganisatie geactiveerd, beoordeelt regelmatig de situatie en verstrekt rapportages. In samenspraak met o.a. de Nucleair Adviseur
geeft de Regionaal Operationeel Leider advies aan de voorzitter veiligheidsregio
met betrekking tot de noodzaak om op te schalen of af te schalen.

KCB GRIP
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Tabel 20: Nucleaire ongevalclassificatiekaart Site Emergency
KERNCENTRALE BORSSELE – Nederlandse Nucleaire ongevalclassificatie
Site Emergency
Een gebeurtenis, waarbij eventuele radiologische gevolgen beperkt blijven tot het terrein van de installatie of een zeer beperkt
gebied buiten het terrein (enkele honderden meters). De maatregelen buiten het terrein beperken zich tot indirecte maatregelen. Voorbeelden zijn landbouwmaatregelen, zoals een graasverbod, de controle van voedsel, (drink)water en melk. Maatregelen voor de bevolking als schuilen, evacuatie en jodiumprofylaxe zijn niet nodig. Geen directe maatregelen. Indirecte maatregelen buiten het terrein.
Wat gebeurt er in NL ? Exploitant:
De Site Emergency Director (SED) is verantwoordelijk voor de besluitvorming over
Wat doen we in NL ?
EPZ
de nucleaire ongevalclassificatie en de (urgente) melding en alarmering naar de
nationale en regionale overheid. Exploitant is naast het besluiten, melden en alarKCB GRIP
meren verantwoordelijk voor de bronbestrijding op het terrein van de exploitant.
Exploitant is naast het besluiten, melden en alarmeren verantwoordelijk voor de
bronbestrijding op het terrein van de exploitant.
Regionaal:

Volledige opschaling van de regionale crisisorganisatie. Vanwege de situatie zijn
omgevingsmanagement, multidisciplinaire afstemming en bestuurlijke besluitvorming/coördinatie gewenst. In samenspraak met o.a. de Nucleair Adviseur geeft de
Regionaal Operationeel Leider ROT advies aan de voorzitter RBT met betrekking
tot de noodzaak om op te schalen of af te schalen.

Tabel 21: Nucleaire ongevalclassificatiekaart Off-site Emergency
KERNCENTRALE BORSSELE – Nederlandse Nucleaire ongevalclassificatie
Off-site Emergency
Een stralingsincident dat als de nodige veiligheidssystemen niet functioneren, kan leiden tot een grote emissie van radioactieve
stoffen en waarbij zeker maatregelen buiten het terrein van de installatie dienen te worden overwogen. Maatregelen als schuilen, evacuatie en jodiumprofylaxe kunnen aan de orde zijn, evenals indirecte maatregelen ten aanzien van voedsel, melk en
(drink)water. Directe en/of indirecte maatregelen buiten het terrein.
Wat gebeurt er in NL ? Exploitant:
De Site Emergency Director (SED) is verantwoordelijk voor de besluitvorming over
Wat doen we in NL ?
EPZ
de nucleaire ongevalclassificatie en de (urgente) melding en alarmering naar de
nationale en regionale overheid. Exploitant is naast het besluiten, melden en alarKCB GRIP
meren verantwoordelijk voor de bronbestrijding op het terrein van de exploitant.
Regionaal:
Volledige opschaling van de regionale crisisorganisatie. Vanwege de situatie zijn
omgevingsmanagement, multidisciplinaire afstemming en bestuurlijke besluitvorming/coördinatie gewenst. In samenspraak met o.a. de Nucleair Adviseur geeft de
Regionaal Operationeel Leider ROT advies aan de voorzitter RBT met betrekking
tot de noodzaak om op te schalen of af te schalen.

DEFINITIEF – algemeen rampbestrijdingsplan Stralingsincidenten v1.99.01. -20180118- 61 van 148

Tabel 22: Nucleaire ongevalclassificatiekaart N0
KERNCENTRALE DOEL - Belgische nucleaire ongevalclassificatie
Notificatie niveau 0 (N0)
Het gaat hier om abnormale gebeurtenissen waarvan, overeenkomstig de exploitatievergunning, binnen korte tijd kennis
moet worden gegeven aan de overheid, maar die niet zouden leiden tot radioactieve lozing en dus geen aanleiding geven
tot beschermingsacties buiten de exploitatiesite en/of collectieve maatregelen voor het personeel. De exploitant bezorgt
het CGCCR een kennisgeving. Het noodplan is niet van toepassing, behalve indien de Emergency Director van de overheid
een andersluidende beslissing neemt.
Wat gebeurt er in BE ? Exploitant:
De waarschuwing van de overheid in geval van een exploitatieanomalie. Op dit niWat doen we in BE?
Electrabel
veau treedt dit noodplan niet in werking, behalve indien de Emergency Director
van de overheid een andersluidende beslissing neemt. De exploitant bezorgt het
KCD: N0
CGCCR een kennisgeving.
ANIP: geen
Regionaal:
Er bestaat geen noodzaak voor de activering van de regionale crisisorganisatie
CGCCR: geen
Overeenstemmende fase van het ANIP is kennisname en afkondiging van de fase:
Nationaal:
Wat doen we in NL ?
Geen GRIP

Regionaal:

geen fase.
Er bestaat geen noodzaak voor de activering van de nationale crisisorganisatie.
Geen evaluatiecel.
Bij N0 meldingen wordt de GMK VRZeeland geïnformeerd en onderneemt verder
geen acties. De Nucleair Adviseur VRZeeland wordt door de HC 100/112 OostVlaanderen geïnformeerd (geen specifieke actie verwacht). Er bestaat geen noodzaak voor de activering van de regionale crisisorganisatie.
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Tabel 23: Nucleaire ongevalclassificatiekaart N1/U1
Nucleaire ongevalclassificatie
Notificatie niveau 1 (N1) – Urgentieniveau 1 (U1)
Het gaat hier om een gebeurtenis die een reële of potentiële verlaging van het veiligheidsniveau in de installatie impliceert
en die mogelijk zou kunnen leiden tot belangrijke radiologische gevolgen voor de omgeving van de exploitatiesite. De radioactieve lozing blijft nog beperkt, zodat er geen gevaar is voor de omgeving van de exploitatiesite (er moeten geen maatregelen worden genomen voor de bescherming van de bevolking, noch voor de voedselketen of voor het drinkwater). Het zou
noodzakelijk kunnen zijn beschermende acties te ondernemen voor het personeel en voor de bezoekers die zich binnen de
exploitatiesite bevinden.
Alarmniveau “U1“ vooralarm: veronderstelt een “stand by“ van de bij het Belgische noodplan betrokken personen en diensten, die het mogelijk moet maken tijd te winnen wanneer de situatie zou verergeren. De informatiecel komt echter samen
in het CGCCR. De evaluatiecel komt ook samen in het CGCCR, tenzij de voorzitter van de evaluatiecel anders bepaalt. De
meetcel van haar kant houdt zich stand-by en de meetploegen begeven zich naar een vooraf in de interne procedures van
deze cel bepaald verzamelpunt.
Wat gebeurt er in BE ?
Wat doen we in BE?

Exploitant:
Electrabel

KCD N1
ANIP: Burgemeester
CGCCR U1 / Voor alarm

Regionaal:

Wat doen we in NL ?
GRIP

Verwaarloosbare lozingsimpact buiten de site, maar verminderd veiligheidsniveau.
Er moeten geen maatregelen worden genomen voor de bescherming van de bevolking, noch voor de voedselketen of voor het drinkwater. Het zou noodzakelijk kunnen zijn beschermende acties te ondernemen voor het personeel en voor de bezoekers die zich binnen de exploitatiesite bevinden.
Geen maatregelen, diensten in stand-by. Overeenstemmende fase van het ANIP is
gemeentelijke fase en afkondiging van de fase: burgemeester.

Nationaal:

Geen maatregelen, diensten in stand-by, evaluatiecel (CELEVAL) komt bijeen. Na
evaluatie door de evaluatiecel wordt het U-niveau bepaald door het federaal coördinatiecomité (de Minister van Binnenlandse Zaken). Vanaf dat ogenblik wordt
door de minister de federale fase afgekondigd. In voornoemd geval blijft zowel de
gemeentelijke als de provinciale coördinatie bestaan. Veronderstelt een "stand-by"
van de bij dit noodplan betrokken personen en diensten, die het mogelijk moet maken tijd te winnen wanneer de situatie zou verergeren. De informatiecel komt echter samen in het CGCCR. De evaluatiecel komt ook samen in het CGCCR, tenzij de
voorzitter van de evaluatiecel anders bepaalt. De meetcel van haar kant houdt zich
stand-by en de meetploegen begeven zich naar een vooraf in de interne procedures
van deze cel bepaald verzamelpunt.

Regionaal:

De HC 100/112 Oost-Vlaanderen en/of NCC doet een melding en/of alarmering
aan de meldkamer Veiligheidsregio Zeeland. Gedeeltelijk opschaling van de regionale crisisorganisatie. Vanwege de situatie zijn omgevingsmanagement en multidisciplinaire afstemming gewenst. Naar behoefte zijn onderdelen van de crisisorganisatie geactiveerd, beoordeelt regelmatig de situatie en verstrekt rapportages.
In samenspraak met o.a. de Nucleair Adviseur geeft de Regionaal Operationeel Leider advies aan de voorzitter veiligheidsregio met betrekking tot de noodzaak om
op te schalen of af te schalen.
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Tabel 24: Nucleaire ongevalclassificatiekaart N2/U2
Nucleaire ongevalclassificatie
Notificatie niveau 2 (N2) – Urgentieniveau 2 (U2)
Het gaat hier om een gebeurtenis die wordt gekenmerkt door belangrijke (reële of potentiële) defecten van functies die
noodzakelijk zijn om de veiligheid van de bevolking en van de werknemers te vrijwaren. Op grond van de informatie en de
evaluatie blijkt dat beschermende maatregelen voor de bevolking niet onmiddellijk noodzakelijk zijn voor de omgeving van
de exploitatiesite. Het kan evenwel noodzakelijk zijn maatregelen te nemen voor de voedselketen.
Alarmniveau “U2“ Alarm: deze drempel houdt in dat de betrokkenen samenkomen in de coördinatiecentra, doch veronderstelt in principe geen onmiddellijke beschermingsactie naar de bevolking toe. Nochtans kunnen, in voorkomend geval, acties
voor de bescherming van de voedselketen en de drinkwatervoorziening nodig zijn, evenals informatieacties voor de bevolking.
Wat gebeurt er in BE ? Exploitant:
Indirecte radiologische maatregelen te overwegen (voedselketen)
Wat doen we in BE?
Electrabel
Het gaat hier om een gebeurtenis die wordt gekenmerkt door belangrijke (reële of
potentiële) defecten van functies die noodzakelijk zijn om de veiligheid van de beKCD:
volking en van de werknemers te vrijwaren. Op grond van de informatie en de evaANIP: Gouverneur
luatie blijkt dat beschermende maatregelen voor de bevolking niet onmiddellijk
CGCCR: U2 / Laag alarm
noodzakelijk zijn voor de omgeving van de exploitatiesite. Het kan evenwel noodzakelijk zijn maatregelen te nemen voor de voedselketen.
Regionaal:
Nationaal:

Wat doen we in NL ?

Overeenstemmende fase van het ANIP is provinciale fase en afkondiging van de
fase:gouverneur.
De volledige activering van de nationale crisisorganisatie.
Na evaluatie door de evaluatiecel wordt het U-niveau bepaald door het federaal
coördinatiecomité (de minister van Binnenlandse Zaken). Vanaf dat ogenblik wordt
door de minister de federale fase afgekondigd. In voornoemd geval blijft zowel de
gemeentelijke als de provinciale coördinatie bestaan. De betrokkenen ( CGCCR, federale coördinatiecomité, evaluatiecel, socio-economische cel, meetcel, informatiecel) komen samen in het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering (CGCCR) en
coördinatiecentra, doch veronderstelt in principe geen onmiddellijke beschermingsactie naar de bevolking toe. Nochtans kunnen, in voorkomend geval, acties voor de
bescherming van de voedselketen en de drinkwatervoorziening nodig zijn, evenals
informatieacties voor de bevolking.

Regionaal:

De HC 100/112 Oost-Vlaanderen en/of NCC doet een melding en/of alarmering
aan de meldkamer Veiligheidsregio Zeeland. Volledige opschaling van de regionale
crisisorganisatie. Vanwege de situatie zijn omgevingsmanagement, multidisciplinaire afstemming en bestuurlijke besluitvorming/coördinatie gewenst. In samenspraak met o.a. de Nucleair Adviseur geeft de Coördinerend Operationeel Leider
IROT advies aan de coördinerend voorzitter IRBT met betrekking tot de noodzaak
om op te schalen of af te schalen.

Nationaal:

Gedeeltelijke activering van de nationale crisisorganisatie. Het CETsn is opgeschaald, beoordeelt regelmatig de situatie en verstrekt dagelijks adviezen aan de
veiligheidsregio’s en het DCC voor verspreiding aan all e ministeries en de advisering over opschaling van de crisisbeheersingsorganisaties. In samenspraak met de
voorzitter CETsn stelt het DCC IenW de noodzaak vast om andere nationale organisaties te activeren. Bepaalde nationale organisaties zijn betrokken bij de respons
of zijn actief betrokken in de besluitvorming. Coördinatie van nationale respons is
gewenst.

GRIP
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Tabel 25: Nucleaire ongevalclassificatiekaart N3/U3
Nucleaire ongevalclassificatie
Notificatie niveau 3 (N3) – Urgentieniveau 3 (U3)
Het gaat hier om een gebeurtenis waarbij substantiële defecten aan de installaties optreden of kunnen optreden en die redelijkerwijze kunnen leiden tot de verspreiding van radioactieve stoffen in de atmosfeer, waardoor beschermende maatregelen moeten worden genomen voor de bevolking buiten de site.
Alarmniveau “U3“ Alarm: deze drempel houdt in dat alle betrokkenen samenkomen in de coördinatiecentra en dat acties
ter bescherming van de bevolking kunnen worden genomen, na evaluatie van de toestand door de evaluatiecel en beslissing
van het federale coördinatiecomité, al of niet gepaard gaande met acties t.a. v. de voedselketen of de drinkwatervoorziening.
Wat gebeurt er in BE ?
Wat doen we in BE?

Exploitant:
Electrabel

KCD: N3
ANIP: Gouverneur
CGCCR: U3 / Hoog
alarm

Het gaat hier om een gebeurtenis waarbij substantiële defecten aan de installaties
optreden of kunnen optreden en die redelijkerwijze kunnen leiden tot de verspreiding van radioactieve stoffen in de atmosfeer, waardoor beschermende maatregelen moeten worden genomen voor de bevolking buiten de site.

Regionaal:

Wat doen we in NL ?

Regionaal:

Overeenstemmende fase van het ANIP is provinciale fase en afkondiging van de
fase:gouverneur.
De volledige activering van de nationale crisisorganisatie. Na evaluatie door de
evaluatiecel wordt het U-niveau bepaald door het federaal coördinatiecomité (de
Minister van Binnenlandse Zaken). Vanaf dat ogenblik wordt door de minister de
federale fase afgekondigd. In voornoemd geval blijft zowel de gemeentelijke als de
provinciale coördinatie bestaan. De betrokkenen ( CGCCR, federale coördinatiecomité, evaluatiecel, socio-economische cel, meetcel, informatiecel) komen samen in
het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Regering (CGCCR) en coördinatiecentra
en acties ter bescherming van de bevolking kunnen worden genomen, na evaluatie
van de toestand door de evaluatiecel en beslissing van het federale coördinatiecomité, al of niet gepaard gaande met acties t.a.v. de voedselketen of de drinkwatervoorziening.
De HC 100/112 Oost-Vlaanderen en/of NCC doet een melding en/of alarmering
aan de meldkamer Veiligheidsregio Zeeland. Volledige opschaling van de regionale
crisisorganisatie. Vanwege de situatie zijn omgevingsmanagement, multidisciplinaire afstemming en bestuurlijke besluitvorming/coördinatie gewenst. In samenspraak met o.a. de Nucleair Adviseur geeft de Coördinerend Operationeel Leider
IROT advies aan de coördinerend voorzitter IRBT met betrekking tot de noodzaak
om op te schalen of af te schalen.

Nationaal:

GRIP

Nationaal:

Volledige activering van de nationale crisisorganisatie. De gehele nationale en regionale crisisorganisatie is geactiveerd. Het CETsn adviseert aan de regionale crisisorganisatie en nationale crisisorganisatie.

DEFINITIEF – algemeen rampbestrijdingsplan Stralingsincidenten v1.99.01. -20180118- 65 van 148

Tabel 26: Nucleaire ongevalclassificatiekaart NR/UR
Nucleaire ongevalclassificatie
Notificatie niveau reflex (NR) – Urgentieniveau Reflex (UR)
Een gebeurtenis, waarbij eventuele radiologische gevolgen buiten het terrein van de installatie kunnen optreden. Het niveau
NR is uitsluitend gebaseerd op het snelle karakter van de lozingen en dekt de situaties die, binnen een termijn van vier uur, zouden kunnen leiden tot de noodzaak om maatregelen ter rechtstreekse bescherming van de bevolking te nemen. In afwachting
van de oprichting van de federale en provinciale cellen en comités, zullen de "reflex" beschermingsmaatregelen (waarschuwen,
schuilen, luisteren) genomen worden in een vooropgestelde perimeter. Wanneer de reflexfase in werking treedt voor een
nucleaire of radiologische noodsituatie op Belgisch grondgebied, zal de toegepaste reflexperimeter 3 km vanaf de bron bedragen. Het gaat hier om een gebeurtenis waarbij op korte termijn (vlugge kinetiek) radioactieve stoffen verspreid worden,
waardoor binnen een termijn van minder dan 4 uur een blootstelling kan ontstaan die hoger is dan een interventierichtwaarde. Bijgevolg zullen onmiddellijk zonder andere evaluatie- beschermingsacties voor de bevolking buiten de exploitatiesite opgezet worden onder de bevoegdheid van de Provinciegouverneur, in afwachting van de instelling van de federale en
provinciale cellen en comités. De onmiddellijke beschermingsmaatregelen zullen in deze optiek beperkt zijn tot het waarschuwen, het schuilen en het luisteren in een vooraf bepa alde reflexperimeter. Alarmniveau “UR“ alarm: deze drempel
leidt tot onmiddellijke beschermingsacties voor de bevolking, beperkt tot het verwittigen, het schuilen en het luisteren in
een vooraf bepaalde reflexperimeter. Deze onmiddellijk reflexacties worden afgekondigd door de Provinciegouverneur, zonder de evaluatie van de evaluatiecel, noch de beslissingen van het federale coördinatiecomité af te wachten. Zodra de federale cellen en comités opgezet en operationeel zijn, zal het alarmniveau UR omgezet worden in een gepast alarmniveau
door de Emergency Director van de overheid. De notificatieniveau's N1, N2 en N3 zullen door de Emergency Director van de
overheid omgezet worden in een alarmniveau. Het alarmniveau zal eventueel later aangepast worden op advies van de evaluatiecel. Ter bewarende titel zal het notificatieniveau, dat een voorstel voor het alarmniveau is, als zodanig beschouwd
worden in afwachting van de beslissing van de Emergency Director van de overheid. Dit zal namelijk aan het CGCCR de mogelijkheid geven de praktische beschikkingen van het noodplan onmiddellijk in werking te stellen. Het notificatieniveau NR
wordt automatisch omgezet in een alarmniveau UR zonder interventie van de Emergency Director van de overheid.
Wat gebeurt er in BE ?
Wat doen we in BE?
KCD: NR
ANIP: Gouv
CGCCR: UR / Hoog
alarm

Exploitant:
Electrabel

Regionaal:

Nationaal:

Wat doen we in NL ?

Lozingen die snel kunnen vrijkomen (< 4 uur) en waarvan de impact een interventierichtwaarde overstijgt. Beperkte set maatregelen (schuilen, alarmering, informatie) op initiatief van de gouverneur. De HC 100/112 Oost-Vlaanderen en/of het
NCC doet een melding en/of alarmering aan de meldkamer Veiligheidsregio
Zeeland en meldkamer Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
Overeenstemmende fase van het ANIP is provinciale fase en afkondiging van de
fase: gouverneur. Beperkte set maatregelen (schuilen, alarmering, informatie) op
initiatief van de gouverneur Gouverneur voert onmiddellijk de “reflex” acties uit
(waarschuwen, schuilen, luisteren) in reflexperimeter tot COFECO de coördinatie
overneemt (NR à N2/N3))
De volledige activering van de nationale crisisorganisatie. Deze onmiddellijk reflexacties worden afgekondigd door de Provinciegouverneur, zonder de evaluatie van
de evaluatiecel, noch de beslissingen van het federale coördinatiecomité af te
wachten. Zodra de federale cellen en comités opgezet en operationeel zijn, zal het
alarmniveau UR omgezet worden in een gepast alarmniveau door de Emergency
Director van de overheid. Wanneer het NR-niveau wordt omgezet in een UR-niveau
wordt de initiële provinciale fase in een federale fase omgezet maar blijft de provinciale coördinatie gehandhaafd.

Regionaal:

De HC 100/112 Oost-Vlaanderen en/of NCC doet een melding en/of alarmering
aan de meldkamer Veiligheidsregio Zeeland. Volledige opschaling van de regionale
crisisorganisatie. Vanwege de situatie zijn omgevingsmanagement, multidisciplinaire afstemming en bestuurlijke besl uitvorming/coördinatie gewenst. In samenspraak met o.a. de Nucleair Adviseur geeft de Coördinerend Operationeel Leider
IROT advies aan de coördinerend voorzitter IRBT met betrekking tot de noodzaak
om op te schalen of af te schalen.

Nationaal:

Volledige activering van de nationale crisisorganisatie. De gehele nationale en regionale crisisorganisatie is geactiveerd. Het CETsn adviseert aan het lokale of regionale Beleidsteam en aan het IAO/ICCb/MCCb.

GRIP
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5.3

Preparatiescenario
In deze paragraaf wordt het preparatiescenario en de bijbehorende preparatiezones beschreven.
Hier is de inzet van de hulpverlening gebaseerd. Door het werken met een preparatiescenario
wordt het voor hulpverleningsdiensten en andere betrokken organisaties mogelijk zich meer
concreet voor te bereiden op het optreden bij een nucleair incident. De oorzaak en de potentiële
effecten (afstanden) die leidt tot het preparatiescenario is voor beide kernenergiecentrales gelijk.

5.3.1

Preparatiescenario
“Het preparatiescenario A object is het STC-CON1 (Source Term CONstructed-1)”.
Het ontstaan van een stralingsincident
Een stralingsincident bij de kernenergiecentrale Borssele of de kernenergiecentrales Doel kan resulteren in een emissie van radioactief materiaal (radioactieve wolk). De reactor is ontworpen
om in geval van een ongeluk grote drukverschillen binnen het containment op te kunnen vangen
en het radioactieve materiaal binnen te houden. De constructie van de kernenergiecentrale Borssele en kernenergiecentrales Doel zijn gebaseerd op het internationaal gehanteerde veiligheidsprincipe van defence in depth. Hierbij zorgt een opeenvolging van veiligheidsbarrières (insluitsystemen) dat ondanks falen van een of meer van deze barrières, de radioactieve stoffen toch ingesloten blijven en niet in de omgeving vrijkomen. Deze barrières bestaan uit zowel passieve als actieve voorzieningen (veiligheidssystemen). Deze veiligheidssystemen zorgen er ook voor dat bij
schade aan het koelsysteem toch de afvoer van warmte zolang mogelijk in stand wordt gehouden. Toch bestaat een gering risico dat, als het reactorproces verstoord of anderszins beïnvloed
wordt, radioactief materiaal naar het milieu ontsnapt.
Figuur 15: Veiligheidsbarrières

Barrière 1: Keramische splijtstoftabletten
Barrière 2: Hermetische gesloten splijtstofstaven
Barrière 3: Betonnen bunkers met daarin het primair systeem
Barrière 4: Containment
Barrière 5: Reactorgebouw
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Preparatiescenario ongeval A object
In de kernenergiecentrale Borssele / kernenergiecentrales Doel ontstaat door een keten van gebeurtenissen een lozing van radioactief materiaal. Het begin van de keten wordt veroorzaakt
door een gebeurtenis waardoor de koeling van de splijtstofstaven uitvalt. De splijtstofstaven raken oververhit zodat ze beschadigd raken en gedeeltelijk smelten. Dit leidt tot drukopbouw in
het reactoromhulsel. Hierbij komt twee uur na het ontstaan van het koelingsdefect een klein
deel van de reactorinhoud vrij in het reactorvat en in andere delen van het koelsysteem, zoals
radioactieve jodiumisotopen en radioactieve edelgassen. Hierbij vormt het vrijkomende jodium
(I-131) het grootste gevaar. Als gevolg van schade in het koelsysteem komen de radioactieve
stoffen binnen de veiligheidsinsluiting (containment) van de kernenergiecentrale vrij. In een aantal uren bouwt de druk in dit containment op en leidt dit, 24 uur nadat de koeling faalde, tot een
lozing van een grote hoeveelheid radioactief materiaal die 4 uur duurt. De lozing bestaat uit zeer
veel verschillende radioactieve elementen, zoals jodium, cesium en edelgassen. Het radioactieve
materiaal verspreidt zich in enkele uren, afhankelijk van de meteorologische condities over grote
delen van Nederland. Uiteindelijk zal het radioactieve materiaal zich verspreiden over een afstand van vele honderden kilometers in Europa.
STC-CON1: 24 uur (vertragingstijd) na de start van het ongeval faalt de laatste barrière (het vatof-containment-falen). Op dat moment vindt een lozing plaats van onder meer 1% van de jodiumisotopen (I-131) uit de kerninventaris. De duur van deze emissie is 4 uur.
Het preparatiescenario is in drie delen op te delen:
•
•
•

De vroege lozingsfase: (2 uur na uitval koeling) waar vooral edelgassen en een kleine
hoeveelheid jodium (grootste risico) worden geloosd;
De ‘echte’ lozing: (24 uur na uitval koeling met een duur van 4 uur), de lozing van een
wolk met een grote hoeveelheid verschillende nucliden;
Fase na de lozing: er is sprake van een besmet gebied.

Voor de kernenergiecentrale Borssele en de kernenergiecentrales Doel zijn voor dit preparatiescenario preparatiezones bepaald waarin bij een stralingsincident directe en indirecte maatregelen nodig zijn.
Het feitelijke effectgebied is afhankelijk van de windrichting en het soort weer, vooral van eventuele neerslag. Dicht bij de bron kan sprake zijn van een directe stralingsbelasting uit de bron.
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5.3.2

Preparatiezone en interventiezone
Als tijdens een ongeval (de ‘warme fase’, in het optreden in de praktijk) de directe maatregelen
evacuatie, schuilen en jodiumprofylaxe worden afgekondigd, gebeurt dit in een beperkt gebied
nabij een nucleaire installatie. Zo’n gebied heet een interventiezone. Deze maatregelen vereisen
een goede voorbereiding van de betrokken partners. Daarom zijn er (in de ‘koude fase’, in de voorbereiding) preparatiezones vastgesteld; zones waarin deze maatregelen zijn voorbereid. Preparatiezones zijn cirkelvormig. De interventiezones zullen dat doorgaans niet zijn. Afhankelijk van het
weer, de vrijgekomen hoeveelheid en de aard van het incident, zal de zonering af kunnen wijken
van de op deze kaart gepresenteerde zoneringen. Het is aan de crisisorganisatie om deze effectafstanden passend af te bakenen en de juiste maatregelen te treffen. Voor het preparatiescenario
zijn preparatiezones 9 gedefinieerd. De preparatiezones zijn de gebieden waarbinnen voorbereidingen getroffen zijn voor het uitvoeren van één of meerdere beschermingsmaatregelen en dienen binnen de juiste context geïnterpreteerd te worden. De gehanteerde preparatiezones zijn bepaald door toetsing van een berekende dosisverdeling aan interventieniveaus, op basis van doorrekening van een maatgevend scenario.
Tabel 27 : Preparatiezones Borssele en Doel
Kernreactor Borssele
Preparatiezones
vanaf de bron (km)
Evacuatie
Evacuatie
Schuilen
I-Predistributie
I-Predistributie

5 (voorrangszone)
10
20
20 (t/m 40jaar)
100 ( kinderen tot 18 jaar en

Kernreactor Doel
vanaf de bron (km)
5 (voorrangszone)
10
20
20
100

zwangeren)

Voedselketen
•
•
•
•
•

In geheel Nederland voorbereiding van indirecte maatregelen ter bescherming van de voedselketen zoals landbouwmaatregelen.

De eerste 5 km evacuatie voorrangszone.
Binnen 10 km: evacuatie / schuilen
Binnen 20 km: schuilen
Binnen 20 km: jodium-predistributie voor iedereen tot en met 40 jaar;
Binnen 100 km: jodium-predistributie, d.w.z. zorgen voor tijdige
beschikbaarheid van voldoende jodiumtabletten voor kinderen tot 18 jaar en
zwangere vrouwen.

Uitbreiding van de preparatiezone voor kerncentrale Borssele
Aanvullend op de harmonisatie van de preparatiezones (brief Minister Kamp 2014 / Minister VWS
2016) is de zonering10 voor de directe maatregel schuilen gelijk getrokken met de zonering voor
jodiumprofylaxe pre-distributie. Waar je de bevolking jodium laat innemen ook de maatregel
schuilen afkondigen. Repressief gezien zullen beiden landen elkaars maatregelen volgen 11.

9

In België noodplanzone en in Amerika de Emergency Planning Zone
Bron Responsplan NCS: De preparatiezone voor schuilen is in het kader van de harmonisatie vastgesteld op 10 km, echter om praktische redenen wordt door de veiligheidsregio hiervoor de preparatieafstand voor jodiumpredistributie (2 0 km) aangehouden
11 Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers 12 mei 2015 nucleaire noodplannen: Op Europees niveau heeft het ATHLET2014onderzoek uitgewezen dat moet worden geëvacueerd in een straal van 5 kilometer rond de kerncentrale; dat moet worden voorzien
in schuilmogelijkheden voor de bewoners en jodiumtabletten moeten worden verdeeld in een straal tot 20 km, dat een algemene
strategie moet worden uitgewerkt om de evacuatie uit te breiden tot een straal van 20 km, alsook in schuilmogelijkheden te vo orzien
en jodiumtabletten te verdelen tot een straal van 100 km.
10
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5.4

Stralingshygiënische maatregelen
Bij een (dreigend) stralingsincident zullen maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid van mens en dier te beschermen en de situatie zo veel mogelijk terug te brengen in de oorspronkelijke toestand van voor het nucleaire ongeval. Stralingshygiënische maatregelen hebben
betrekking op directe en indirecte blootstelling aan straling of andere gevolgen voor de mens en
dier en zijn onder te verdelen in directe en indirecte maatregelen.
Directe maatregelen
Deze zijn gericht op reductie van de directe blootstelling van de mens aan radioactieve stoffen
en straling. Onder directe maatregelen wordt onder andere verstaan: evacueren, jodiumprofylaxe en schuilen. Directe maatregelen dienen in de regel op zeer korte termijn afgekondigd en
uitgevoerd te worden. De uitvoering van deze maatregelen is complex, tijdrovend en de maatregelen moeten goed gecoördineerd worden. Om deze reden is de voorbereiding van directe maatregelen in onderstaande paragrafen nader uitgewerkt.
Indirecte maatregelen
Indirecte maatregelen zijn interventies die ingrijpen op blootstellingspaden waarbij de mens als
gevolg van de ongevalslozing op indirecte wijze kan worden blootgesteld aan radioactiviteit of
straling, alsmede maatregelen die ingrijpen op de psychosociale gevolgen van het ongeval. Voorbeelden van indirecte maatregelen zijn toegangscontrole, landbouwmaatregelen, medische zorg
en psychosociale hulpverlening. Indirecte maatregelen kunnen zowel direct na een ongeval (of
dreiging) als op lange termijn afgekondigd en uitgevoerd worden.
Tabel 28: Maatregelen gekoppeld aan de nucleaire ongevalclassificaties
Ongevalsclassificatie
Soort maatregelen buiten terrein
Emergency standby
Geen maatregelen buiten het terrein
Plant emergency
Geen maatregelen buiten het terrein /
voorbereiden indirecte maatregelen
Site emergency
Uitvoeren indirecte maatregelen /
voorbereiden directe maatregelen
Off-site emergency
Uitvoeren directe en indirecte maatregelen
Directe maatregelen
• Evacuatie
• Jodiumprofylaxe
• Schuilen

Indirecte maatregelen
• Drinkwatervoorziening en waterhuishouding
• Landbouw en voedselvoorziening
• Vaarwegen en luchtruim
• Medische zorg en psychosociale hulpverlening
• Ontsmetting van personen
• Toegangscontrole

De urgent uit te voeren maatregelen kunnen zowel directe maatregelen (evacuatie, jodiumprofylaxe, schuilen) (directe maatregelen worden uitgevoerd met de maatregelen: voorlichting, waarschuwen, stralingscontrole, medische opvang slachtoffers) als indirecte maatregelen (bijvoorbeeld maatregelen ter bescherming van de voedselketen, ontsmetting van personen, toegan gscontrole en psychosociale hulpverlening) omvatten.
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Tabel 29: Directe en indirecte maatrelen per nucleaire ongevalclassificaties
Emergency standby
Plant Emergency
Voorbereiden
Uitvoeren
Voorbereiden
Bescherming
Voorlichting
bevolking
(Bevolkingszorg)

Landbouw
en voedselvoorziening

Meten
(Brandweerzorg)

Drinkwater
en waterhuishouding

Bescherming
bevolking

Landbouw
en voedselvoorziening

Drinkwater
en waterhuishouding

Site Emergency
Voorbereiden
Schuilen
Jodiumprofylaxe
(Geneeskundige
zorg)
Evacuatie
(Bevolkingszorg)

Uitvoeren
Voorlichting
(Bevolkingszorg)

Vervoersverbod
Meten
Vervoersverbod
(Brandweerzorg)
melk
Weideverbod
Oogstverbod
Slachtverbod
Kassen sluiten
Beregeningsverbod
Beschermen
onbesmet water
Versnelde afvoer
Behandeling
besmet zuiveringsslib
Off-site Emergency
Uitvoeren
Uitvoeren
Voorlichting
Voorlichting
(Bevolkingszorg) Schuilen
Jodiumprofylaxe
(Geneeskundige
zorg)
Evacuatie
(Bevolkingszorg)
Meten
Meten
(Brandweerzorg) (Brandweerzorg)
Vervoersverbod Vervoersverbod
Weideverbod
Weideverbod
Oogstverbod
Oogstverbod
Slachtverbod
Slachtverbod
Kassen sluiten
Kassen sluiten
Beregeningsver- Beregeningsverbod
bod
Beschermen on- Beschermen
besmet water
onbesmet water
Versnelde afvoer Versnelde afvoer
Behandeling
Behandeling
besmet zuivebesmet zuiveringsringsslib
slib

België: NR / UR
Direct uitvoeren
Voorlichting
Schuilen
Jodiumprofylaxe
(Geneeskundige zorg)
Evacuatie
(Bevolkingszorg)
Meten
(Brandweerzorg)
Vervoersverbod
Weideverbod
Oogstverbod
Slachtverbod
Kassen sluiten
Beregeningsverbod
Beschermen onbesmet water
Versnelde afvoer
Behandeling
besmet zuiveringsslib
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5.5

Interventieniveaus in Nederland
Interventieniveaus –interventiewaarde-ranges en preparatiezones Nederland
Voor de interventieniveaus wordt, naast de uitgangswaarde, die het uitgangspunt is bij een ongeval met een Nederlandse installatie, de interventieniveau-range gehanteerd. Deze range geeft
de onder- en bovengrens aan waarbinnen de te gebruiken interventiewaarde dient te liggen.
Deze niveaus geven aan bij welk niveau van blootstelling aan ioniserende straling directe en indirecte maatregelen moeten worden genomen ter bescherming van de bevolking.
Interventieniveaus
Een interventieniveau is een stralingsdosis waarboven het nemen van een beschermingsmaatregel, zoals schuilen of evacueren, gerechtvaardigd is. Het uitgangspunt hierbij is dat de interventie
meer goed dan kwaad doet.
De afgelopen jaren is in Nederland gewerkt aan de harmonisatie met de buurlande n België en
Duitsland op het gebied van nucleaire ongevallen, om zo aan beide zijden van de grens vergelijkbare beschermingsmaatregelen te treffen. Het uitgangspunt is dat Nederland bij een ongeval over
de grens in eerste instantie de maatregelen volgt van het land waar het ongeval plaats vindt. Om
deze harmonisatie mogelijk te maken zijn in Nederland de interventieniveau’s en de daarmee samenhangende preparatiezones aangepast.
Aangezien België en Duitsland verschillende interventieniveaus hebben is er een interventieniveau-range. Deze range geeft de onder- en bovengrens aan waarbinnen de te gebruiken interventiewaarde dient te liggen. Binnen deze range ligt de zogenaamde uitgangswaarde, dit is het uitgangspunt bij een ongeval met een Nederlandse installatie. De interventieniveaus voor directe
maatregelen staan in hierna volgende tabellen
Om de kans op effecten te beperken zijn interventieniveaus, die aangeven wanneer het treffen
van maatregelen om de blootstelling aan straling tegen te gaan, dient te worden overwogen. Interventieniveaus zijn uitgedrukt in dosiswaarden (millisievert (mSv)).
•
•
•

De uitgangswaarde is het uitgangspunt bij een ongeval met een Nederlandse installatie.
Overname van een door het buitenland afgekondigde maatregel met geharmoniseerde
interventiewaarden is consequent en gerechtvaardigd. Het sluit aan bij de maatregelen
die in dit plan zijn opgenomen (gerelateerd aan de Nederlandse interventieniveau’s).
De interventieniveaus en bijbehorende interventiewaarde-ranges staan in onderstaande
tabel weergegeven.

Onderstaande tabel geeft weer de evaluatietijden en interventieniveau’s na start van een daadwerkelijke radioactieve lozing. De evaluatietijd is verlengd omdat in veel kernongevallenscenario’s tegenwoordig wordt uitgegaan van een complexe en langdurige lozing. Met een evaluatietijd van 48 uur zal in deze gevallen het grootste deel van de verwachte dosis worden meegenomen.
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Tabel 30: Interventieniveaus directe maatregelen 12
Maatregel
Onmiddellijke
evacuatie f)

uitgangswaarde en interventiewaarderange
Tijd a)
E (mSv)
Hth (mSv) b)
Hrbm (mSv) c)
48 uur
1.000
5.000
1.000

Vroege evacuatie g)

48 uur

Jodiumprofylaxe kinderen < 18 jaar en zwangeren

48 uur

50 (10-50)
h, i)

Jodiumprofylaxe tot en
met 40 jaar

48 uur

100 (50-250)
h, i)

Schuilen

48 uur

Huidontsmetting
Huidontsmetting met medische controle

24 uur
24 uur

Niet urgente evacuatie

1 jaar

50 – 250
k, l)

Relocatie en terugkeer

50 jaar
m)

50 – 250

Hlo (mSv) d)
4.000

Hhu (mSv) e)
3.000

100 (50-100)
h)

10 (5-15)
h)
50 j)
500 j)

a) Tijd is periode direct na aanvang lozing waarover een potentiële dosis wordt berekend
b) Schildklierdosis
c) Rode beenmergdosis
d) Longdosis
e) Huiddosis
f) Onmiddellijke evacuatie: evacuatie zelfs tijdens pluimpassage, om deterministische effecten te
voorkomen
g) Vroege evacuatie: evacuatie om (ernstige) stochastische effecten te voorkomen. Bij voorkeur
vóór, maar anders kort na pluimpassage
h) Gewijzigde waarde volgens harmonisatieaanpak. Brief DGETM-PDNIV / 14039027. Genoemd is
de uitgangswaarde, het uitgangspunt bij een ongeval met een Nederlandse installatie, tussen
haakjes staat de interventiewaardenrange).
i) Exclusief ingestie.
j) Ontsmetting boven 50 mSv huiddosis. Boven 500 mSv huiddosis ook medische controles na
ontsmetting.
k) evacuatie ruim na de lozing, als de externe straling door gedeponeerd materiaal tot een aanzienlijk dosistempo aanleiding geeft
l) Dosis in een jaar; is inclusief dosis t.g.v. passage wolk.
m) Periode is 50 jaar na terugkeer.

12

Responsplan NCS maart 2017
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5.6

Interventieniveaus België
Onderstaande tabel geeft weer de interventiewaarden en beschermingsmaatregelen in nucleaire
rampenplannen België (Bron: Koninklijk besluit van 17 oktober 2003 tot vaststelling van het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied (BS 20/11/2003))
Tabel 31: interventiewaarden en beschermingsmaatregelen in nucleaire rampenplannen België
Beschermingsmaatregel
Tijd a) (mSv)*
Aard van de dosis
Algemene schuil24 uur 5-15
Totale effectieve dosis geïntegreerd over 24uur.
maatregel van
maximum 24 u.
Inname van stabiel 50**
Schildklierdosis door inademing tijdens de doorjodium
gang van de wolk, ondanks de schuilmaatregel.
Algemene evacua- 2 we50-150
Totale effectieve dosis geïntegreerd over 2 wetie (met uitzonde- ken
ken, ondanks de schuilmaatregel.
ring van specifieke
groepen, te bepalen)
* In functie va n ernstige omstandigheden, kunnen de interventierichtwaarden desgevallend de maximale waarden van
de ta bel overschrijden, zonder dat echter de drempel va n de acute gevolgen bereikt word en.
* * De hoogte va n de ri chtwaarde va rieert naargelang va n de bijzondere kenmerken va n de bevolking i n de omgeving
va n i edere nucleaire site.

Tabel 32: Maximale blootstelling voor het interventiepersoneel
Interventietype
Maximale blootstelling (totale effectieve dosis in
mSv)
Bijstand bij de evacuatie of de schuil250
maatregel
Levensreddende interventie
500
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5.7

Verloop van een (dreigend) stralingsincident
Een (dreigend) stralingsincident ziet in grote lijnen er als volgt uit:
VOOR

Dreigingsfase:
Fase waarin de kernkoeling kan falen
Fase waarin de lozing kan beginnen
Fase waarin de voorbereiding en/of uitvoering plaatsvindt van de te nemen stralingshygiënische
maatregelen (zoals beschreven in dit plan)
•
•

De situatie binnen de nucleaire inrichting bepaalt wanneer en in welke mate radioactiviteit vrijkomt.
Weersomstandigheden en omgevingsfactoren bepalen vervolgens hoe deze radioactiviteit zich in de omgeving zal verspreiden.

TIJDENS

Lozingsfase:
Fase waarin de lozing naar de directe omgeving plaatsvindt
Fase waarin de stralingshygiënische maatregelen (zoals beschreven in dit plan) acuut kunnen
worden uitgevoerd
•
•
•

Als resultaat raken lucht en omgeving besmet.
Deze besmetting leidt vervolgens via directe (d.w.z. direct op de mens betrekki ng hebbende) en indirecte blootstellingspaden (voedselketen) tot een stralingsdosis.
Het (al dan niet door interventies opgelegde) gedrag van de mens bepaalt ten slotte in
welke mate er reductiefactoren van toepassing zijn.

Opgenomen in dit plan is een overzicht van belastingspaden na een stralingsincident schematisch
in detail weergegeven. Blootstellingspaden van links naar rechts:
• Inwendige besmetting door inhalatie van radioactieve deeltjes.
• Externe bestraling vanuit de wolk.
• Externe bestraling vanuit de omgeving (na depositie).
• Externe bestraling als gevolg van uitwendige besmetting (direct of via aanraking).
• Inwendige besmetting door inname van besmet voedsel en drinkwater.
NA

Fase na de pluimpassage:
Fase waarin de lozing heeft plaatsgevonden en de nafase meer vorm en inhoud krijgt.
Figuur 16: Verloop van een stralingsincident A-object
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6. Gevolgen (dreigend) stralingsincident voor
de maatschappij
While hundreds died in the evacuation, none perished as a result of exposure to radiation.
-The International Atomic Energy Agency 2015.

6.1

Inleiding
De gevolgen van een stralingsincident bij de kernenergiecentrale Borssele of de kernenergiecentrales Doel zijn aanzienlijk. Naast eventuele slachtoffers bij de bronbestrijding van de ramp in de
kernenergiecentrale, zullen er in de buurt van de kernenergiecentrale stralingshygiënische maatregelen (direct en indirect) nodig zijn. Er zijn directe maatregelen namelijk: evacuatie, het innemen van jodiumtabletten en schuilen. Hiervoor zijn in dit plan preparatiezones gedefinieerd.
Voor dat de radioactieve lozing optreedt dienen gebieden te worden af gezet en verkeersmaatregelen te worden getroffen om een eventuele ontruiming maar ook een verwachte spontane evacuatie zoveel mogelijk in goede banen te leiden. Gezien het beperkte oppervlak van Zeeland,
Noord-Brabant en Nederland kan een groot deel van Nederland (meer dan 25% van het oppervlak) zodanig met radioactieve stoffen verontreinigd raken dat daar landbouwmaatregelen nodig
zijn vanwege de voedselveiligheid. Dit zal zeker de eerste paar weken na het ongeval nodig zijn
vanwege het kortlevende jodium (door de halfwaardetijd). Op langere termijn kunnen de effecten van cesium een rol gaan spelen voor de landbouw. In het verontreinigde gebied kunnen de
lokale concentraties van de radioactieve stoffen op de grond sterk verschillen (hotspots). Door
(lokale) buien zal meer radioactief materiaal vanuit de wolk op de grond terecht komen. De onrust in Zeeland, Noord-Brabant en de rest van Nederland zal groot zijn. In het buitenland zal worden gereageerd door het preventief instellen van een importverbod op goede ren uit Nederland
waardoor op korte termijn grote economische schade ontstaat. Over de grens, in het gebied
waar de wolk met radioactieve stoffen passeert, zullen ook tijdelijk landbouwmaatregelen getroffen worden. In de gebieden waar evacuatie en schuilen noodzakelijk is, kan een massale uittocht ontstaan voordat de overheid zelf de evacuatie organiseert. Veel zal afhangen van de crisiscommunicatie van de nationale overheid en veiligheidsregio’s met de bevolking.

6.2

Depositie van radioactief materiaal
Het radioactieve materiaal dat na de lozing is verspreid, is deels gedeponeerd op de grond en op
gebouwen. Bij blootstelling aan concentraties van dit materiaal wordt de kans op kanker verhoogd. Het is daardoor van belang dit materiaal zo goed mogelijk te verwijderen.

6.3

Terugkeer naar normale situatie
Het is de vraag of geëvacueerde mensen vanwege de aanwezigheid van radioactieve materiaal
terug kunnen keren naar hun woningen en de getroffen bedrijven hun activiteiten weer kunnen
hervatten. Indien de woningen en bedrijven in het zwaarst getroffen gebied niet voldoende kunnen worden schoongemaakt, zal een tijdelijke evacuatie moeten worden omgezet in een permanente evacuatie (relocatie) en de woningen en bedrijven als verloren moeten worden beschouwd. Hierbij zal dus functioneel verlies van het getroffen gebied optreden gedurende meer
jaren.
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6.4

Economische schade
Over een lange periode ontstaat veel economische schade door het verlies van afzet van Nederlandse goederen en het veiligstellen van de voedselvoorziening: beperkingen in het gebruik van
het land in de regio (landbouw, fruitteelt) en herstel van de leefomgeving door schoonmaak. Ook
hier geldt een periode van een half jaar of langer verlies van de functie land- en tuinbouw voor
een gebied van meer dan 100 km 2. Provinciaal zal mogelijk het eerste halfjaar en landelijk de eerste paar weken verlies van de functie veeteelt in het getroffen gebied optreden. Veel inspanning
op gebied van voorlichting en internationaal overleg zal nodig zijn in het eerste jaar na het ongeval om nationaal en internationaal het vertrouwen in de veiligheid van de in Nederland geproduceerde producten te herstellen. Na Tsjernobyl 13 zijn Europese regels opgesteld om normen 14 te
stellen wanneer producten geschikt zijn voor consumptie.

6.5

Ontwrichting van de vitale infrastructuur
De volgende vitale producten/diensten worden aangetast in Nederland bij dit scenario. Betekenis van de icon
is mogelijke aantasting of zelfs uitvallen. Geen icon betekent dat er nauwelijks
effecten (of slechts zeer tijdelijke) worden verwacht.
Tabel 33: Aantasting producten en diensten vitale infrastructuur
-

Elektriciteit

Handhaving openbare orde (lokaal)

-

Aardgas
Olie & brandstoffen
Telecommunicatie (vast en mobiel: tijde- lijk)
Internettoegang
Radio- en satellietcommunicatie en navigatie
Post- en koeriersdiensten (lokaal)
Omroep
Drinkwatervoorziening
Voedselvoorziening/- veiligheid

Handhaving openbare veiligheid (lokaal)
Rechtspleging en detentie
Rechtshandhaving

Spoedeisende zorg/overige ziekenhuiszorg (lokaal)
Geneesmiddelen (jodiumprofylaxe), sera
en vaccins
Financiële overdracht overheid

Hoofdwegen en Hoofdvaarwegennet (regionaal)
Spoor (regionaal)

-

-

-

Diplomatieke communicatie
Informatieverstrekking overheid
Krijgsmacht
Besluitvorming openbaar bestuur
Mainport Schiphol
Mainport Rotterdam

Vervoer, opslag en productie/verwerking
van chemische en nucleaire stoffen (regionaal)

Betalingsdiensten/betalingstructuur
Beheren waterkwaliteit
Keren en beheren waterkwantiteit

13

Erratum verordening 2016/52
Zie Responsplan Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten, Bijlage B: Algemene interventieniveaus en actieniveaus, Interventieniveaus
voor voedselbeperking
14
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6.6

Straling in het dagelijkse leven
Figuur 17: Straling in het dagelijkse leven

DEFINITIEF – algemeen rampbestrijdingsplan Stralingsincidenten v1.99.01. -20180118- 79 van 148

Deze pagina is bewust leeg gelaten

DEFINITIEF – algemeen rampbestrijdingsplan Stralingsincidenten v1.99.01. -20180118- 80 van 148

7. Exploitant A-object
Figuur 18: Vereenvoudigd productieproces PWRcentrale15

Afgeschermd door staal en beton bevindt zich in het hart van een kernenergiecentrale de " reactor" (1). Hierin wordt warmte geproduceerd. Die warmte ontstaat door het splijten van uranium
en MOX, de splijtstof. De warmte wordt opgenomen door water dat onder hoge druk en circuleert door het drukregelvat (2). Met de warmte wordt stoom gemaakt in een tweede, afgescheiden systeem, de stoomgenerator (3). Het is die stoom uit de stoomgeneratoren die één of meer
turbines (4) van de centrale aandrijft. Daar gaat de warmte-energie over in bewegingsenergie.
Aan de turbine is een alternator (5) gekoppeld die de bewegingsenergie uiteindelijk omzet in
elektriciteit die naar het hoogspanningsnet gaat. De gebruikte stoom uit de turbines koelt af in
een condensor (6). Hier gaat de stoom terug in water over door het contact met duizenden buisjes waardoor koelwater vloeit van nog een derde kringloop. Zo kan de tot vloeistof teruggekoelde stoom terug naar de stoomgenerator, waar het opnieuw wordt opgewarmd tot stoom.
Net als bij grote klassiek thermische centrales gebruiken kernenergiecentrales vaak een koeltoren (7) om het opgewarmde gebruikte koelwater door natuurlijke luchtcirculatie af te koelen.

15

De kernenergiecentrale Borssele heeft in tegenstelling tot de kernenergiecentrales Doel geen koeltoren maar maakt direct gebruik
van het water uit de Westerschelde om de koeling te realiseren.
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7.1
7.1.1

Kernenergiecentrale Borssele
NAW-gegevens
Tabel 34: NAW-gegevens KCB
Bedrijf/inrichting

:

Naam inrichting

:

Adres inrichting

:

Ligging
Bevoegd gezag
RD-Coördinaten

:
:
:

N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ)
N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ)
Zeedijk 32, 4454 PM, Borssele
Postbus 130, 4380 AC Vlissingen
Havennummer 8099
Nederland, Provincie Zeeland, Gemeente Borsele
Minister van Infrastructuur en Waterstaat
x: 38.890,00 y: 383.733,00 (Rijksdriehoek NL)

Figuur 19: Luchtfoto KCB 2014 ©CCB, Politie Eenheid Zeeland-West-Brabant.

De kernenergiecentrale van EPZ bestaat uit één PWR-eenheid (reactor). PWR staat voor Pressurised Water Reactor of drukwaterreactor. De site telt één productie-eenheid met een netto opgesteld vermogen van in totaal 515 MWe (megawatt elektrisch vermogen). De KCB is sinds 1973
operationeel. De reactor van EPZ is van het type PWR (Pressure Water Reactor). De warmte die
ontstaat vanuit het kernsplijtingsproces wordt door middel van het koelmiddel onder druk (155
bar) in het 2 loop systeem getransporteerd en via overdracht in de twee stoomgeneratoren gebruikt om de turbine aan te drijven.
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Tabel 35: Locatie en vermogen kernenergiecentrale Borssele
La nd

Kernrea ctor

Netto
Vermogen
(MWe)

Nederland

Bors sele

512

Coördi naten RD (NL)
x

y

38.890,0

383.733,0

Locatie
De locatie van de kernenergiecentrale Borssele bevindt zich 1,4 km ten noordwesten van het dorp
Borssele in de gemeente Borsele, achter de zeedijk langs de Westerschelde op het terrein van de
N.V. EPZ. Op dit terrein bevindt zich naast de kernenergiecentrale onder andere een kolen- en
biomassacentrale. Ten noorden van de kernenergiecentrale ligt het havengebied en industriegebied Vlissingen-Oost (Sloegebied) bestaande uit o.a. de haven van Zeeland Seaports, diverse hoogen laagdrempelige BRZO-inrichtingen, de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) diverse andere (industriële) bedrijven en ten zuidoosten ligt de Westerscheldetunnel. De scheiding
wordt gevormd door een spoorverbinding en een verkeersweg.
Transportroutes
In de nabijheid van de kernenergiecentrale Borssele bevinden zich verschillende transportroutes.
Dit betreft verkeers- en spoorwegverbindingen, scheepvaartroutes en routes ten behoeve van het
vliegverkeer.
De belangrijkste verkeerswegen zijn de snelweg A58 (E312) en de hoofdverkeersweg N254. Voorts
is het industrieterrein Vlissingen-Oost door diverse verkeerswegen ontsloten die allemaal aftakken
van de rondweg om het industrieterrein (de Europaweg). Parallel aan de Europaweg ligt een goederenspoorweg van/naar het industrieterrein; de vestigingsplaats van de kernenergiecentrale is
niet met dit spoor verbonden. Noordelijk van de vestigingsplaats bij 's Heer Arendskerke sluit het
goederenspoor aan op de spoorlijn Vlissingen - Bergen op Zoom.
De hoofdvaargeul in de Westerschelde ten behoeve van de zeescheepvaart van en naar onder
andere Antwerpen ligt op ongeveer 1,5 km afstand van de kernenergiecentrale. Naast de hoofdvaargeul bevinden zich ook vaargeulen voor de binnenvaart. Op een ongeveer gelijke afstand in
noordwestelijke richting bevindt zich het havengebied van Vlissingen met ondermeer de Van
Cittershaven, de Quarleshaven en de Sloehaven.
Op ongeveer 10 km ten noorden van de kernenergiecentrale Borssele ligt het vliegveld Midden
Zeeland. Dit vliegveld is bestemd voor de kleine luchtvaart, dat wil zeggen voor vliegtuigen met
een maximum startgewicht van ongeveer 6000 kg. De vestigingsplaats ligt onder een algemene
zone voor het civiele luchtverkeer.
De dichtstbijzijnde militaire vliegbasis is Woensdrecht in de Provincie Noord-Brabant op een afstand van circa 40 km in oostnoordoostelijke richting.
Bevolking
De directe bevolking rondom de kernenergiecentrale is het dorp Borssele en het industriegebied
Vlissingen- Oost.
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7.1.2

Rol van de exploitant
Bij een (dreigend) stralingsincident bij de kernenergiecentrale Borssele met effecten op Nederlands grondgebied is EPZ N.V., o.a. wanneer er op nationaal niveau nog niet opgeschaald is en
door het CETsn nog geen advies beschikbaar is, het eerste aanspreekpunt voor Veiligheidsregio
Zeeland.
Op het moment dat in het bedrijfsvoeringcentrum van EPZ een melding komt van een probleem
in de kernenergiecentrale op een bepaalde plek, dan duurt het enige tijd voordat EPZ zelf inzicht
heeft in wat voor storing het betreft, hoe groot de stroring is en hoe lang herstel vermoedelijk zal
duren. EPZ stelt haar interne noodplan (procedures) in werking. De Site Emergency Director
(SED) van EPZ wordt gealarmeerd en heeft een opkomsttijd van maximaal 45 minuten. Wanneer
de SED ter plaatse is zal hij na de eerste beeldvorming (een serieuze dreiging) van een ongeval
melden aan de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMK). Het storingsbeeld wordt door middel van een meldingsformulier gecommuniceerd naar de ANVS en de GMK. De GMK neemt kennis van de melding en
zal niet overgaan tot opschaling. De Nucleair Adviseur en Regionaal Operationeel Leider zullen
direct worden geïnformeerd door de GMK. De Nucleair Adviseur zal direct contact opnemen met
SED en neemt contact op met de Regionaal Operationeel Leider. Op basis van de informatieverstrekking door de SED zal de Nucleair Adviseur de Regionaal Operationeel Leider (1) adviseren
om pas op de plaats te maken en vinger aan de pols te houden met EPZ (2) adviseren om de Calamiteitencoördinator Meldkamer, Regionaal Operationeel Leider, de voorlichtingsfunctionaris
ROT, Informatiemanager ROT bijéén te roepen (3) adviseren om op te schalen.
Tevens wordt het Beleidsteam EPZ gealarmeerd. De SED is de voorzitter van het Beleidsteam
EPZ. Een afwijkende situatie of ernstige verstoring die de bedrijfstechnische specificaties overschrijden worden gemeld, waarna afhankelijk van de verstoring middels een situatierapportage
(SITRAP) een nucleaire ongevalclassificatie wordt afgegeven. In het Beleidsteam EPZ zal besluitvorming plaatsvinden over een af te kondigen nucleaire ongevalclassificatie en eventueel te adviseren (directe en/of indirecte) maatregelen. Wanneer het Beleidsteam EPZ besluit neemt om
een nucleaire ongevalclassificatie af te kondigen zal deze nucleaire ongevalclassificatie worden
gecommuniceerd met ANVS en de GMK door de SED door middel van het situatierapport Beleidsteam EPZ. De Regionaal Operationeel Leider besluit op advies van de Nucleair Adviseur naar
aanleiding van de afgegeven nucleaire ongevalclassificatie tot opschaling van de crisisorganisatie
e.e.a. conform dit rampbestrijdingsplan. Tevens wordt onder andere de voorzitter Veiligheidsregio Zeeland, direct telefonisch geïnformeerd / gealarmeerd en op de hoogte gesteld met betrekking tot de ontstane situatie. Inmiddels wordt informatie verstrekt via Cal-net, die ook door
CETsn direct gezien wordt. VRZ wordt niet meer separaat geïnformeerd met nieuwe SITRAPS. Na
de melding is Cal-net het medium voor het delen van SITRAPS. Dit gaat dus buiten de meldkamer
om.
Het doorgeven van informatie (escalaties) door de exploitant naar de overheden
Het kost EPZ enige tijd om een eventuele escalatie te melden/alarmeren. De crisiscyclus binnen
EPZ kent een aantal overlegmomenten, tussendoor wordt informatie verzameld en verwerkt,
daarna wordt een sitrap opgesteld. Acute informatie wordt direct naar de GMK gemeld. Bij onduidelijkheid over het lozingspad kost dit enige tijd. EPZ is intensief doende met de bronbestrijding en het voorspellen van de effecten. Daartoe is de afspraak gemaakt, o.a. wanneer er op nationaal niveau nog niet opgeschaald is en door het CETsn nog geen advies beschikbaar is, een liaison exploitant af te vaardigen naar het Inter Regionaal Operationeel Team Veiligheidsregio
Zeeland (ROT), die direct met de Nucleair Adviseur communiceert. Daarnaast zal EPZ zelf Veiligheidsregio Zeeland actief van informatie voorzien, in plaats van Veiligheidsregio Zeeland deze te
laten halen.
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Doelstelling van de exploitant
Aangezien er bij kernsplijting ioniserende straling vrijkomt en radioactieve stoffen worden gevormd, dienen er maatregelen getroffen te worden ter bescherming van omgeving en personeel.
Het doel van deze bescherming is de hoeveelheid ioniserende straling op zo laag als redelijkerwijs mogelijke waarden te houden en de radioactieve stoffen veilig op te sluiten. In ieder geval
zullen de geldende limietwaarden niet overschreden mogen worden. De doelstelling van de bescherming dient niet alleen tijdens normaal bedrijf, maar ook in geval van storingen of ongevallen gehandhaafd te worden. Om de bescherming te realiseren dienen de onderstaande beschermingsdoelstellingen gewaarborgd te zijn:
•
•
•

afschakelen van de reactor en handhaving van de onder criticaliteit op lange termijn;
afvoer van de restwarmte;
voorkomen en beperken van de hoeveelheid vrijkomende radioactiviteit.

Bronbestrijding
De exploitant is de eerst verantwoordelijke voor de voorbereiding en uitvoering van bestrijdingsacties (inclusief ontsmetting van eigen personeel). Dit betekent in de praktijk dat een crisisteam
CoPI niet gealarmeerd wordt bij een opschaling.
Emergency Standby – Plant Emergency
Bij een Emergency standby en Plant Emergency, waarbij de dreigingsontwikkeling een multidisciplinaire afstemming van de te nemen (voorzorgs) maatregelen indiceert, kan besloten worden
om op te schalen naar een Regionaal Operationeel Team. Het ROT zal de mogelijke gevolgen van
het te verwachten scenario in kaart brengen, onderzoeken welke kwetsbare groepen/instellingen in het gebied zijn en of er evenementen gepland staan. Daarnaast maakt de liaison EPZ deel
uit van het ROT, o.a. wanneer er op nationaal niveau nog niet opgeschaald is en/of door het
CETsn nog geen advies beschikbaar is, zodat afgestemd kan worden over de prioritering van de
eventueel te nemen maatregelen.
Site Emergency – Off-site Emergency
Bij een Site Emergency – Off-site Emergency, waarbij “de dreigingsontwikkeling een multidisciplinaire afstemming van de voor te bereiden en/of te nemen stralingshygiënische (directe en indirecte) maatregelen indiceert”, kan besloten worden om op te schalen naar GRIP 5 en zal een
IROT en een IRBT worden ingesteld. Daarnaast maakt de liaison EPZ deel uit van het IROT, o.a.
wanneer er op nationaal niveau nog niet opgeschaald is en/of door het CETsn nog geen advies
beschikbaar is, zodat afgestemd kan worden over de prioritering en de te nemen maatregelen.
Op nationaal niveau zal het CETsn, wanneer het radiologisch advies beschikbaar is, dit ambtelijke
advies delen met de regionaal vraagregisseur Veiligheidsregio Zeeland. Wanneer bij een stralingsincident of de dreiging daarvoor omliggende veiligheidsregio’s betrokken zijn, kunnen de
voorzitters van deze veiligheidsregio’s in gezamenlijkheid opschalen naar GRIP 5.
Het uitgangspunt is dat Veiligheidsregio Zeeland als bronregio coördineert en dus het coördi nerend voorzitterschap op zich neemt. De besluitvorming vindt plaats in het IRBT door de voorzitter
Veiligheidsregio Zeeland welke optreedt als voorzitter van het IRBT. De voorzitter Veiligheidsregio Zeeland is leidend, maar neemt de bevoegdheden van de Ve iligheidsregio’s danwel overige
betrokken voorzitters VR niet over. Het staat aan de individuele voorzitters van de veiligheidsregio’s zelf ter beoordeling hoe hij aan beide genoemde verantwoordelijkheden invulling geeft, of
door zelf zitting te nemen in het IRBT of door een contactpersoon naar dit team af te vaardigen.
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7.2
7.2.1

Kernenergiecentrales Doel
NAW-gegevens
Tabel 36: NAW-gegevens KCD
Bedrijf/inrichting

:

Naam inrichting

:

Adres inrichting

:

Ligging

:

Bevoegd gezag
RD-Coördinaten NL

:

Electrabel, GDF SUEZ
Kernenergiecentrales Doel
Electrabel Kernenergiecentrales Doel (KCD)
(officieel: Nucleaire Productiezone Doel)
Scheldemolenstraat
Haven 1800
B-9130 Doel
Provincie Oost-Vlaanderen,
Gemeente Beveren
België
Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken (FOD)
x: 76.220, y: 371.307

Figuur 20: Luchtfoto kernenergiecentrales Doel

Doel 4

Doel 3
Doel 2
Doel 1

De kerncentrale van Doel (KCD) is gelegen in de haven van Antwerpen, aan de linker Schelde-oever nabij het dorpje Doel. De kerncentrale van Doel omvat vier drukwaterreactoren (PWR) die
worden uitgebaat door Electrabel in de gemeente Beveren-Waas (9130):
• Doel 1-2: tweelingreactor van 433 MWe elk, in bedrijf gesteld in 1975;
• Doel 3: reactor van 1 006 MWe, in bedrijf gesteld in 1982;
• Doel 4: reactor van 1 033 MWe, in bedrijf gesteld in 1985.
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De site bevat tevens een installatie voor de droge opslag van gebruikte kernbrandstof en een
eenheid voor de verwerking van afval en effluenten. De centrale vertegenwoordigt ongeveer
15% van de totale elektriciteitsproductiecapaciteit in België.
Tabel 37: Locatie en vermogen kernenergiecentrales Doel
La nd

Kernrea ctor

Netto
Vermogen
(MWe)

Coördi naten RD (NL)

Coördi naten Lambert (BE

x

y

x

y

Bel gië

Doel-1

433

76.512,10

370.950,20

142502.35

223620.44

Bel gië

Doel-2

433

76.514,00

371.026,30

142503.28

223696.46

Bel gië
Bel gië

Doel-3
Doel-4

1006
1033

76.270,08
76.220,74

371.126,18
371.307,98

142257.98
142206.10

223793.23
223974.33

Locatie
De kernenergiecentrales Doel liggen in België. De kernenergiecentrales Doel zijn gelegen in de haven van Antwerpen, aan de Beneden Zeeschelde, nabij het dorpje Doel. Belangrijkste eigenaar van
de kernenergiecentrales is het energiebedrijf Electrabel. Electrabel maakt deel uit van GDF SUEZ.
De locatie van de kernenergiecentrales bevindt zich 2.8 km ten oosten van de gemeente Hulst en
6 km ten zuidwesten van de gemeente Woensdrecht.
Transportroutes
In de nabijheid van de kernenergiescentrale Doel bevinden zich verschillende transportroutes. Dit
betreft verkeers- en spoorwegverbindingen, scheepvaartroutes en routes ten behoeve van het
vliegverkeer.
De hoofdvaargeul in de Beneden Zeeschelde ten behoeve van de zeescheepvaart van en naar onder andere Antwerpen ligt aan de kernenergiecentrales Doel. De hoofdvaargeul in de Westerschelde ten behoeve van de zeescheepvaart van en naar onder andere Antwerpen ligt op ongeveer
5 km afstand van de kernenergiecentrales.
Op ongeveer 40 km van de vestigingsplaats ligt het vliegveld Midden Zeeland. Dit vliegveld is bestemd voor de kleine luchtvaart, dat wil zeggen voor vliegtuigen met een maximum startgewicht
van ongeveer 6000 kg. De vestigingsplaats ligt onder een algemene zone voor het civiele luchtverkeer. Op ongeveer 21 kilometer ligt vliegveld Deurne (Antwerpen). De dichtstbijzijnde militaire
vliegbasis is Woensdrecht in de Provincie Noord-Brabant op een afstand van circa 32 km.
Bevolking
De directe bevolking rondom de kernenergiecentrales Doel is het dorp Doel, het industriegebied
Antwerpen en de Nederlandse gemeente Hulst. De gegevens over de bevolkingskernen binnen de
Nederlandse gemeenten die binnen de preparatiezones vallen zijn in de veiligheidsregio beschikbaar.
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7.2.2

Rol van de exploitant
Bij een (dreigend) stralingsincident bij de kernenergiecentrales Doel met effecten op Nederlands
grondgebied is de 100-centrale Gent en/of ANVS/NCC het eerste aanspreekpunt voor Veiligheidsregio Zeeland en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
Op het moment dat in het bedrijfsvoeringcentrum van Electrabel een melding komt van een probleem in één van de kernenergiecentrales op een bepaalde plek, duurt het enige tijd voordat
Electrabel zelf inzicht heeft in wat voor storing het betreft, hoe groot de storing is en hoe lang
herstel vermoedelijk zal duren. Electrabel stelt haar interne noodplan(procedures) in werking. De
Emergency Director (ED) van Electrabel wordt gealarmeerd. Tevens wordt het Beleidsteam Electrabel gealarmeerd. De ED is de voorzitter van het Beleidsteam Electrabel. Een afwijkende situatie of ernstige verstoring die de bedrijfstechnische specificaties overschrijden worden gemeld,
waarna afhankelijk van de verstoring middels een situatierapportage (SITRAP) een nucleaire ongevalclassificatie wordt afgegeven. Wanneer de ED ter plaats is zal hij na de eerste beeldvorming
de storing melden. Het storingsbeeld wordt door middel van een meldingsformulier (fax) gecommuniceerd naar het CGCCR. Het CGCCR communiceert met de HC 100/112 Oost-Vlaanderen
en/of het NCC. HC 100/112 Oost-Vlaanderen communiceert met de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland. De Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland neemt kennis van de melding en zal
niet overgaan tot opschaling. De Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland informeert de meldkamer Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De Nucleair Adviseur zal direct worden gealarmeerd door de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland. De Nucleair Adviseur en Regionaal
Operationeel Leider zullen direct worden geïnformeerd door de GMK. De Nucleair Adviseur zal
contact opnemen met de Regionaal Operationeel Leider en zal direct contact opnemen met het
NCC. Op basis van de informatieverstrekking door de NCC zal de Nucleair Adviseur de Regionaal
Operationeel Leider (1) adviseren om pas op de plaats te maken en vinger aan de pols te houden
met Electrabel (2) adviseren om de Calamiteiten Coördinator Meldkamer (CaCo), Regionaal Operationeel Leider (ROL), de communicatieadviseur ROT, Informatiemanager ROT bijéén te roepen
(3) adviseren om op te schalen. De Regionaal Operationeel Leider besluit op advies van de Nucleair Adviseur naar aanleiding van de afgegeven nucleaire ongevalclassificatie tot opschaling van
de crisisorganisatie e.e.a. conform dit rampbestrijdingsplan.
De exploitant maakt in haar alarmeringsprocedure een onderscheid in:
Gebeurtenissen zonder activering van het Belgische federaal nucleair noodplan (N0).
Gebeurtenissen met activering van het Belgische federaal nucleair noodplan (N1, N2, N3 of NR) .
De exploitant geeft steeds een notificatieniveau N0, N1, N2, N3, NR mee dat nadien door het
CGCCR omgezet zal worden in een urgentieniveau (alarmniveau) U1, U2, U3, UR.
In het Beleidsteam Electrabel zal besluitvorming plaatsvinden over een af te kondigen nucleaire
ongevalclassificatie en eventueel te adviseren (directe en/of indirecte) maatregelen. Wanneer
het BT Electrabel het besluit neemt een nucleaire ongevalclassificatie af te kondigen zal deze nucleaire ongevalclassificatie worden gecommuniceerd met de HC 100/112 Oost-Vlaanderen en
CGCCR door de ED door middel van het situatierapport BT Electrabel (fax). CGCCR informeert
ANVS en/of NCC. De HC 100/112 Oost-Vlaanderen en/of NCC communiceert op zijn beurt weer
met de meldkamer Veiligheidsregio Zeeland. De meldkamer Veiligheidsregio Zeeland alarmeert
de Regionaal Operationeel Leider en de Nucleair Adviseur. Door meldkamer Veiligheidsregio
Zeeland vindt doormelding plaats naar de meldkamer Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
en wordt onder andere de voorzitter Veiligheidsregio Zeeland direct telefonisch geïnformeerd /
gealarmeerd en op de hoogte gesteld met betrekking tot de ontstane situatie. De exploitant
geeft steeds een notificatieniveau N0, N1, N2, N3, NR mee dat nadien door het CGCCR omgezet
zal worden in een urgentieniveau (alarmniveau) U1, U2, U3, UR.
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Het doorgeven van informatie (escalaties) door de exploitant naar de overheden
Het kost Electrabel enige tijd om een eventuele escalatie te melden/alarmeren. De crisiscyclus
binnen Electrabel kent een aantal overlegmomenten, tussendoor wordt informatie verzameld en
verwerkt, daarna wordt een SITRAP opgesteld. Acute informatie wordt wel direct het CGCCR gemeld. Het CGCCR meldt de informatie weer aan de HC 100/112 Oost-Vlaanderen, ANVS en/of
NCC. De HC 100/112 Oost-Vlaanderen en/of het NCC doet de melding aan meldkamer Veiligheidsregio Zeeland welke op zijn beurt de doormelding doet aan de meldkamer Veiligheidsregio
Midden- en West-Brabant. Bij onduidelijkheid over het lozingspad kost dit enige tijd. Electrabel is
intensief doende met de bronbestrijding dan met het voorspellen van de effecten. Daartoe kan
bijvoorbeeld EPZ benaderd worden voor de afvaardiging van eventueel een liaison van de kernenergiecentrale Borssele EPZ naar het (I)ROT, die direct met de Nucleair Adviseur communiceert.
Daarnaast zal het CGCCR- via de HC 100/112 Oost-Vlaanderen, ANVS en/of het NCC- Veiligheidsregio Zeeland actief van informatie voorzien, in plaats van Veiligheidsregio Zeeland deze te laten
halen. Omgekeerd informeert Veiligheidsregio Zeeland het NCC / HC 100/112 Oost-Vlaanderen
over genomen maatregelen in het effectgebied.
Doelstelling van de exploitant
Aangezien er bij kernsplijting ioniserende straling vrijkomt en radioactieve stoffen worden gevormd, dienen er maatregelen getroffen te worden ter bescherming van omgeving en personeel.
Het doel van deze bescherming is de hoeveelheid ioniserende straling op een zo laag als redelijkerwijs mogelijke waarden te houden en de radioactieve stoffen veilig op te sluiten. In ieder geval zullen de geldende limietwaarden niet overschreden mogen worden. De doelstelling van de
bescherming dient niet alleen tijdens normaal bedrijf, maar ook in geval van storingen of ongevallen gehandhaafd te worden. Om de bescherming te realiseren dienen de onderstaande beschermingsdoelstellingen gewaarborgd te zijn:
• afschakelen van de reactor en handhaving van de ondercriticaliteit op l ange termijn;
• afvoer van de restwarmte;
• voorkomen en beperken van de hoeveelheid vrijkomende radioactiviteit.
Bronbestrijding
De exploitant is de eerst verantwoordelijke voor de voorbereiding en uitvoering van bestrijdingsacties (inclusief ontsmetting van eigen personeel).
Opschaling: Notificatieniveau: N0
Er kunnen zich incidenten voordoen binnen de terreingrenzen van de exploitant, die niet nucleair
gerelateerd zijn, bijvoorbeeld brand of medisch gerelateerde incidenten, waar geen nucleaire ongevalsclassificatie op van toepassing is maar wel een inzet door de hulpverleningsdiensten nodig
kan zijn. Bij N0 meldingen wordt de GMK alleen geïnformeerd en onderneemt geen verdere acties. De Nucleair Adviseur Veiligheidsregio Zeeland wordt door de HC 100/112 Oost-Vlaanderen
geïnformeerd (geen specifieke actie verwacht). De wijze waarop alle andere ‘notificaties’ (N1/U1,
N2/U2, N3/U3 en NR/UR) worden doorgegeven aan de GMK zijn ongewijzigd.
Notificatieniveau/Urgentieniveau : N1/U1
Bij een N1/U1, waarbij “de dreigingsontwikkeling een multidisciplinaire afstemming van de te nemen (voorzorgs)maatregelen indiceert”, kan worden opgeschaald naar een GRIP 2 en zal binnen
Veiligheidsregio Zeeland en binnen Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een IROT worden
ingesteld. Bij een (dreigend) stralingsincident kernenergiecentrales Doel met effecten op Nederlands grondgebied zijn de Veiligheidsregio Zeeland en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
overéén gekomen dat Veiligheidsregio Zeeland leidend is. Dit betekent dat Veiligheidsregio
Zeeland de aangewezen regio is om de coördinatie op zich te nemen. Het uitgangspunt is dat Veiligheidsregio Zeeland coördineert en dus het coördinerend voorzitterschap op zich neemt.
Het IROT staat onder leiding van een Coördinerend Operationeel Leider (COL). Het IROT de
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mogelijke gevolgen van het te verwachten scenario in kaart brengen, onderzoeken welke kwetsbare groepen/instellingen in het gebied zijn en of er evenementen gepland staan. Aan de hand
hiervan kan een plan opgesteld worden voor de benodigde maatregelen. Een liaison Electrabel
maakt geen onderdeel uit van het IROT.
Notificatieniveau/Urgentieniveau : N2/U2 – N3/U3 – NR/UR
Bij een N2/U2 N3/U3 NR/UR waarbij “de dreigingsontwikkeling een multidisciplinaire afstemming van de voor te bereiden en/of te nemen stralingshygiënische (directe en indirecte) maatregelen indiceert”, kan worden opgeschaald naar GRIP 5 en zal een IROT en een IRBT worden ingesteld. Daarnaast maakt de liaison EPZ deel uit van het IROT, o.a. wanneer er op nationaal niveau
nog niet opgeschaald is en/of door het CETsn nog geen advies beschikbaar is, zodat afgestemd
kan worden over de prioritering en de te nemen maatregelen.. Op nationaal niveau zal het
CETsn, wanneer het ambtelijk advies beschikbaar is, dit ambtelijke advies delen met de regionaal
vraagregisseur Veiligheidsregio Zeeland. Een liaison Electrabel maakt geen onderdeel uit van het
IROT/IRBT.
Coördinerende regio bij een ongeval met een buitenlands A-object - “zonder bronregio”
Bij een dreigend stralingsincident bij kernenergiecentrales Doel is er sprake van één of meerdere
effectregio’s en spreken we dus niet over een bronregio. Bij GRIP 5 is behoefte aan multidisciplinaire en bestuurlijke coördinatie bij een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis in
meerdere regio’s of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, waartoe de betrokken voorzitters
van de betrokken veiligheidsregio’s in gezamenlijkheid besluiten omdat het bestuurlijk noodzakelijk wordt gevonden. Bij een (dreigend) stralingsincident kernenergiecentrales Doel met effecten op Nederlands grondgebied zijn de Veiligheidsregio Zeeland en Veiligheidsregio Midden- en
West-Brabant overéén gekomen dat Veiligheidsregio Zeeland leidend is. Dit betekent dat Veiligheidsregio Zeeland de aangewezen regio is om de coördinatie op zich te nemen. Het uitgangspunt is dat Veiligheidsregio Zeeland coördineert en dus het coördinerend voorzitterschap op zich
neemt. De voorzitter Veiligheidsregio Zeeland is leidend, maar neemt de bevoegdheden van de
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant danwel overige betrokken voorzitters VR niet over. De
coördinatie tussen de gemeenten onderling in de schuilzone en tussen deze gemeenten en de
gemeenten in de organisatiezone geschiedt door Veiligheidsregio Zeeland en Veiligheidsregio
Midden- en West-Brabant.
Coördinerende regio niet in staat om coördinerend te zijn
In gevallen waar Veiligheidsregio Zeeland niet in staat is om uitvoering te geven aan het coördinerend voorzitterschap, om wat voor reden dan ook, kunnen de voorzitters van de betrokken
veiligheidsregio’s gezamenlijk anders besluiten en een andere veiligheidsregio als coördinerende
regio aanmerken.
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7.3

Nederlandse gemeenten binnen preparatiezones
Tabel 38: Nederlandse gemeenten binnen preparatiezones
KerncenEvacuatie
Evacuatie
trale
(voorrangszone)
5km
10km
Borssele
(KCB)

Borsele (land)
Sluis (water)
Terneuzen (water)
Vlissingen (land)

Borsele
Sluis
Terneuzen
Vlissingen
Goes
Middelburg

Doel
(KCD)

Geen woonkernen maar
lokale bevolking en boerderijen

Hulst
Reimerswaal
Woensdrecht

Jodiumprofylaxe
/ schuilen
20km
Borsele
Sluis
Terneuzen
Vlissingen
Goes
Middelburg
Hulst
Kapelle
Noord-Beveland
Reimerswaal
Veere
Schouwen-Duiveland
Tholen
Hulst
Reimerswaal
Woensdrecht
Terneuzen
Tholen
Bergen op Zoom
Roosendaal

LET OP: de in vet weergegeven gemeenten zijn de gemeenten die reeds in een eerdere fase betrokken zijn.
Specifieke omstandigheden, voornamelijk de daadwerkelijke lozing en weersomstandigheden, zijn van grote
invloed op de werkelijk optredende effectgebieden. Om die reden moet de werkelijke omvang van de effectgebieden altijd worden bepaald op basis van de actuele omstandigheden. Zie proces Waarnemen en
meten voor de uitvoering van de metingen bij dit scenario.
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Figuur 21: Overzichtskaart preparatiezones kernenergiecentrale Borssele
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Figuur 22: Overzichtskaart preparatiezones kernenergiecentrales Doel
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BRON

EMISSIE

DISPERSIE

BESMETTING

reactor ongeval

luchtlozing

verspreiding

luchtactiviteit

in lucht

BLOOTSTELLING

MAATREGELEN

DOSIS

inwendige besmetting door inhalatie

externe bestraling
vanuit de wolk

resuspensie

GEDRAGSFACTOREN

invloed
verblijfsfactoren en
persoonlijke bescherming

directe maatregelen:
evacuatie
jodiumprofylaxe
schuilen

nat en droog
besmetting bodem
en omgeving

externe bestraling
vanuit de omgeving

directe maatregelen

besmetting kleding
en voorwerpen

depositie

De lijnen die (potentieel)
het meest bijdragen aan de
stralingsdosis zijn vet weergegeven. De stippellijntjes geven aan
in welke domeinen beschermende maatregelen genomen
kunnen worden. Bron: TU-

aanraking

decontaminatie van:

externe bestraling
door uitwendige besmetting

invloed
gedragsfactoren

Uitwendige besmetting huid

Ontsmettingsmaatregelen

Besmetting
gewassen
inwendige besmetting door ingestie

DELFT/RIVM-RCGM Smetsers /Troost

mensen
kleding
voertuigen
gezelschapsdieren

invloed consumptie
factoren

indirecte maatregelen
sluiten kassen
koeien op stal
oogstverbod
etc.

inwendige
besmetting dieren

Figuur 23: Overzicht belastingspaden
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indirecte maatregelen (met name de voedselketen)

Stralings
-dosis
mens

8. Directe en indirecte maatregelen
Interventieniveau’s
Tabel 39: interventieniveau’s directe en indirecte maatregelen

onmiddellijke evacuatie

1000 mSv

vroege evacuatie

100 mSv

(range 50-100)

Equivalente schildklierdosis
mSv/48 uur jodiumprofylaxe
250
100
mSv

jodiumprofylaxe volwassenen tot en met
40 jaar en zwangeren
(range 50-250 mSv)

50 mSv

50 mSv

jodiumprofylaxe kinderen tot 18 jaar en
zwangeren
(range 10-50 mSv)

schuilen

JODIUMPROFYXLAXE 50-100 mSv

EVACUATIE 50-1000 mSv

Effectieve dosis mSv/48 uur

SCHUILEN 5-15
mSv

8.1

15 mSv
10 mSv

(range 5-15)

schuilen
schuilen overwegen

5 mSv

geen maatregelen

0 mSv

mSv: millisievert
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Tabel 40: Directe maatregelen en effectieve dosis
Directe maatregel
Evacuatie
Onmiddelijke evacuatie
Vroege evacuatie
Niet urgente evacuatie
Spontane evacuatie
Schuilen
Schuilen verplicht
Jodiumprofylaxe
Volwassenen
(vanaf 18 jaar)
Kinderen (tot 18 jaar) en
zwangere vrouwen
Limiet voor hulpverle- Levensreddend werk
ners (kernongeval)
Redden materiele belangen
Primaire hulpverleOndersteuning of uitvoering
ning waarbij dosis ho- van metingen, evacuatie,
ger dan 100 mSv kan
jodiumprofylaxe, openbare
worden ontvangen
orde en veiligheid
gebeurt alleen op ba- Overige hulpverleners
sis van vrijwilligheid
na voorlichting van
de risico’s.

Effectieve dosis
1000 mSv/48 uur
100 mSv/48 uur (range 50-100 mSv)
50-250 mSv/1jaar
10 mSv/48 uur (range 5-15 mSv)
100 mSv/48h equivalente volwassen schildklier dosis (range 50-250 mSv)
50 mSv/48h equivalente kinderschildklier dosis (range 10-50 mSv)
750 mSv
250 mSv
100 mSv

50 mSv
Voor niet hulpverleners zijn eveneens limieten
opgesteld in ontvangen Equivalente huiddosis.
Zie hiervoor het responsplan NCS.

Directe maatregelen:
Evacuatie: Evacuatie levert maximale bescherming als de bevolking uit het gebied verwijderd is
voordat de radioactieve wolk arriveert, maar ook in een latere fase kan evacuatie uitgevoerd
worden. Het arbpSI maakt daarom onderscheid tussen onmiddellijke evacuatie, vroege evacuatie
en niet urgente evacuatie.
Jodiumprofylaxe: Bij een stralingsincident komen radioactieve jodiumisotopen vrij. Het meest belangrijke is het jodiumisotoop met massagetal 131, genoteerd als I-131. Dit radioactieve jodiumisotoop kan een groot probleem veroorzaken in de eerste dagen en weken na het ongeval. Na
verloop van tijd is dit isotoop (nagenoeg) niet meer aanwezig vanwege natuurlijk verval (halfwaardetijd van ca. 8 dagen). Na enkele maanden is dit isotoop vrijwel volledig verdwenen uit de
leefomgeving. Jodium wordt vooral bij kinderen effectief door de schildklier opgenomen, wat
kan leiden tot schildklierkanker. De schildklierdosis kan vrijwel geheel vermeden worden door
het tijdig innemen van stabiel jodium (kaliumjodaat- of kaliumjodidetablet), wat jodiumprofylaxe
genoemd wordt. Het heeft de voorkeur om jodiumprofylaxe toe te passen voordat de radioactieve wolk arriveert. Echter, zelfs 6 uur na het begin van de inhalatie van de radioactief besmette
lucht levert jodiumprofylaxe nog een dosisreductie van ruim 50%. Oraal ingenomen jodium bereikt de schildklier namelijk veel sneller dan jodium dat via de luchtwegen binnenkomt.
Schuilen: Verblijf in gebouwen biedt een zekere bescherming, zowel externe bestraling en tegen
het inademen van radioactief besmette lucht. Hoe hoog deze bescherming precies is hangt van
vele factoren af, maar als ruwe vuistregel levert schuilen een dosisreductie op van ca. 50%. Langer dan 6 uur schuilen heeft echter weinig zin, omdat dan de binnenlucht teveel besmet ge raakt
is. Na het overtrekken van de wolk dienen de ramen en deuren weer geopend te worden om te
voorkomen dat binnen de blootstelling hoger wordt dan buiten. Na een aantal uren is de blootstelling in huis door het binnendringen van de (besmette) buitenlucht niet veel minder dan buitenshuis. Enige tijd nadat een radioactieve wolk is gepasseerd, kan de blootstelling binnenshuis
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zelfs groter zijn dan buiten. Daarom moet na afloop van de lozing altijd worden nagegaan of evacuatie alsnog nodig is.
Decontaminatie: Bij een ernstig kernongeval worden mensen en goederen besmet. Dat geldt
met name voor hulpverleners en mensen die in de buurt van de reactor verblijven. Bij een opvangplaats zal er dus een besmettingscontrole plaats moeten vinden. Decontaminatie van personen bestaat met name uit het grondig wassen van hoofd, haren en handen. Kleding, voertuigen
en andere besmette goederen kunnen een bron zijn voor verdere besmetting en dienen derhalve
ingenomen te worden. Ze kunnen weer worden vrijgegeven als ze (na wassen, afspuiten, vervangen luchtfilter etc.) afdoende ontsmet zijn.
Indirecte maatregelen: De consumptie van besmet voedsel of drinkwater kan vermeden worden
door tijdig ’indirecte’ maatregelen te nemen in de voedselketen, waarbij het begrip voedselketen
ruim genomen moet worden. Er bestaat een groot scala aan indirecte maatregelen. Maatregele n
zoals ‘graasverbod’, ‘sluiten van kassen’ en ‘sluiten van inlaatpunten voor de bereiding van drinkwater’ zijn erop gericht om de besmetting van vee, land- en tuinbouwproducten en drinkwater te
voorkómen. Deze maatregelen moeten genomen worden liefst voordat de wolk passeert. Andere
maatregelen zijn erop gericht om besmette waren uit de handel te nemen.
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8.2

Evacuatie
Evacuatie is een effectieve maatregel als ze op een gecoördineerde wijze uitgevoerd en voltooid
kan worden vóórdat een mogelijke lozing van radioactieve stoffen plaatsvindt, maar ook na overtrekken van de radioactieve wolk kan het een nuttige en effectieve maatregel zijn. Als de lozing
van korte duur zal zijn of als het evacuatieproces niet tijdig kan worden afgerond waardoor de
bevolking (onbeschermd) blootgesteld kan worden aan ioniserende straling, kan de maatregel
schuilen effectiever zijn.

Varianten
Onmiddellijke
evacuatie

Toelichting
(evacuatie zelfs tijdens pluimpassage, om ernstige deterministische effecten te voorkomen) Als de situatie dermate ernstig is dat de bevolking hoe dan ook weg moet uit het
bedreigde gebied, wordt de maatregel onmiddellijke evacuatie afgekondigd. Dit gebeurt bij voorkeur voordat de wolk overtrekt, maar kan zelfs bij een langdurige lozing
tijdens het overtrekken noodzakelijk worden geacht. Onmiddellijke evacuatie is van
toepassing als ernstige deterministische, acute effecten verwacht worden. Uiteraard
levert evacuatie maximale bescherming als de bevolking uit het gebied verwijderd is
vóórdat de radioactieve wolk arriveert. Bij kerncentrales is het namelijk mogelijk dat
men enige uren vooraf ziet aankomen dat een ontsnapping van radioactief materiaal
onvermijdelijk wordt. De primaire doelgroep is de groep mensen van wie verwacht
wordt dat zij in de eerste 48 uur na het ongeval een effectieve dosis kunnen oplopen
hoger dan 1000 mSv.
Onmiddellijke evacuatie: 1000 mSv / 48h

Vroege evacuatie
Voor pluimpassage en na pluimpassage

(i.e. evacuatie om stochastische effecten te voorkomen – bij voorkeur vóór, maar anders kort na pluimpassage) De evacuatie wordt uitgevoerd voor het voorbijtrekken van
een radioactieve wolk, maar kan ook erna.
Vroege evacuatie: 100 mSv (range 50-100 mSv) / 48h

Niet urgente evacuatie

(i.e. evacuatie ruim na de lozing, als de externe straling door gedeponeerd materiaal tot
een aanzienlijk dosistempo geeft). Niet-urgente evacuatie is aan de orde als de lozing
voorbij is, maar uit berekeningen en metingen een persistent hoog dosistempo blijkt
door (met name) externe straling van op de grond gedeponeerd materiaal. Het is de
bedoeling dat niet-urgente evacuatie niet later dan twee weken na de lozing wordt uitgevoerd. Hier dient rekening te worden gehouden met de bevolking die langer dan 6
uur in hun hebben huis verbleven (lucht binnen = lucht buiten) en dus verdacht zijn
t.a.v. besmetting. Deze maatregel wordt dus pas in de zogenaamde vroege fase van het
ongeval geëvalueerd en speelt in de acute- of urgente fase van het ongeval geen rol.
Voor deze niet urgente evacuatie geldt een lager traject van 50-250/1jaar mSv effectieve dosis (verplicht), op te lopen (lees: door evacuatie te vermijden) in 1 jaar.
Niet urgente evacuatie: range 50-250 mSv / 1 jaar

Spontane
evacuatie

De evacuatie vindt plaats op eigen initiatief van de bevolking, zonder dat daar een beslissing van de overheid aan vooraf is gegaan. Naast de door het bevoegd gezag verordonneerde vormen van evacuatie kan er ook sprake zijn van spontane evacuatie: mensen besluiten zelf massaal om uit het gebied te trekken.

Re-locatie en terugkeer

range 50-250 mSv / 50 jaar
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Indien de maatregelen schuilen en jodiumprofylaxe niet voldoende bescherming (zullen) bieden,
kan het nodig zijn dat de bevolking uit het bedreigde of getroffen gebied moet worden geëvacueerd. Met evacuatie wordt bedoeld een door de (rijks)overheid gelaste verplaatsing van groepen
personen die ten minste enkele dagen duurt. Dit in tegenstelling tot ontruiming, die voor slechts
enige uren kan plaatsvinden. Evacuatie is een zeer ingrijpende maatregel die grote maatschappelijke onrust zal veroorzaken en een aanzienlijke organisatie zal vereisen. Het doel van evacuatie is
het vermijden van (directe) deterministische effecten en het beperken van de kans op (late) stochastische effecten. Evacuatie kan in verschillende fasen van een kernongeval worden afgekondigd. Daarom is onderscheid gemaakt in aantal vormen van evacuatie, welke afhangen van het te
verwachten stralingsniveau. Bij de beoordeling van evacuatie wordt de verwachte dosis uitgerekend. De evaluatietijd is verlengd omdat in veel kernongevallenscenario’s tegenwoordig wordt
uitgegaan van een complexe en langdurige lozing. Met een evaluatietijd van 48 uur na start lozing zal in deze gevallen het grootste deel van de verwachte dosis worden meegenomen.
Een van de meest dramatische aspecten van de ramp in Fukushima was de evacuatie van de
meest kwetsbare mensen. Bij de evacuatie uit het Futaba-ziekenhuis zijn ongeveer 50 mensen
overleden. De overbrenging van de patiënten per bus heeft heel lang geduurd, zodat
sommige patiënten bij aankomst al overleden waren; anderen dan weer moesten het drie dagen
zonder zorg of voedsel stellen. Uit onderzoek naar de evacuatie uit de tehuizen en de rusthuizen
is een toename gebleken van het sterftecijfer onder de geëvacueerden, weliswaar met grote verschillen van rusthuis tot rusthuis. Het is dus heel belangrijk een beschermingsplan in te stellen
ten behoeve van de kwetsbare bevolkingscategorieën.
Evacuatiezone
De maatregel wordt uitgevoerd in een nader te bepalen bedreigd gebied, de 'evacuatiezone'.
Een actuele inschatting van de omvang van de verschillende zones zal in de eerste plaats gebaseerd zijn op aannames over de hoeveelheid en soort radioactieve stoffen die (mogelijk) vrijkomen en de te verwachten meteorologische omstandigheden. Aangegeven wordt in welke gebieden de effectieve dosis grenzen van 100 mSv/48u en 1000 mSv/48u mogelijk worden overschreden. Onder andere op basis van deze gegevens en de haalbaarheid in de betreffende situatie zal
een evacuatieplan worden opgesteld.
Haalbaarheid
De haalbaarheid van (een tijdige) evacuatie zal afhangen van veel factoren:
• Preparatie van de maatregel evacuatie: Op basis van NCS is evacuatie binnen een straal
van 10 kilometer rond de kerncentrale Borssele en kernenergiecentrales Doel voorbereid, waarvan de eerste 5 km voorrangszone.
• De grootte van het te evacueren gebied.
• Bevolkingsdichtheid en karakteristieken.
• Waarschuwingstijd: Deze periode kan variëren van enkele uren tot dagen.
De bevolking moet zo ver mogelijk worden geëvacueerd om te voorkomen dat dezelfde mensen
telkens opnieuw moeten worden geëvacueerd.
Aandachtspunten
• Groepen met speciale behoeftes (bejaarden, geestelijk en lichamelijk gehandicapten,
jeugdigen buiten het gezinsverband, patiënten in ziekenhuizen, verpleegtehuizen, psychiatrische instellingen en thuiszorg)
• Bijzondere groepen: kampeerders, watersporters, (buitenlandse) toeristen e.d.
• Moeilijk te evacueren plaatsen: gevangenissen, continu bedrijven e.d.
• Het is niet nodig dat de geëvacueerden aanvullend aan de evacuatie vooraf nog andere
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•
•

maatregelen nemen, zoals het slikken van jodiumtabletten.
In geval van vroege evacuatie (voor of na het overtrekken van de radioactieve
wolk) zal de noodzaak bestaan tot besmettingscontrole van de geëvacueerden en mogelijk zelf(ontsmetting).
Rekening moet worden gehouden dat de bevolking na verloop van tijd terug wil keren
naar bijvoorbeeld de woning om persoonlijke bezittingen te halen (Fukushima, Japan).
Hier moet rekening mee worden gehouden (ook t.a.v. ontsmetting).

Overwegingen evacuatie
Wanneer evacueren?
Met het volgende dient rekening te worden gehouden:
Is er voldoende tijd voor onmiddellijke evacuatie?
De opvangcapaciteit in verhouding tot de betrokken bevolking dient te worden bepaald. Daarvoor dient de vereiste evacuatietijd te worden bepaald. In deze analyse dient rekening gehouden
met alle soorten omstandigheden onder meer de seizoensgebonden situaties.
• Er moet een schatting worden gemaakt van de benodigde tijd voor het uitvoeren van
evacuatie zodat deze periode kan worden vergeleken met de waarschuwingstijd.
Vermeden moet worden dat evacuatie plaatsvindt tijdens het overtrekken van de wolk.
Het is dan mogelijk beter om te schuilen en zonodig jodiumprofylaxe toe te dienen.
Alleen in extreme omstandigheden is het gerechtvaardigd om ook tijdens het
overtrekken van de wolk te evacueren (bijv. bij een langdurige lozing of bij 1000mSv).
• Er moet worden beslist welke groepen in aanmerking komen voor onmiddellijke evacuatie en voor welke groepen mogelijk een vroege evacuatie wordt overwogen. Onmiddellijke evacuatie heeft de voorkeur maar is niet altijd haalbaar.
• Indien er voldoende tijd is wordt ook de groep mensen die een effectieve dosis boven de
100mSv/48 uur kan oplopen nog voor de wolk geëvacueerd.
Wat te doen indien een evacuatie niet op tijd kan worden voltooid?
• Het kan zijn dat een in gang gezette evacuatie niet op tijd is voltooid en blootstelling
plaatsvindt (dit valt onder 'eerste dag' evacuatie). De evacuatie dient afgebroken te worden indien de stralingsdosis tijdens de evacuatie in vergelijking met schuilen en jodiumprofylaxe significant hoger dreigt uit te vallen.
Vroege evacuatie
• In het gebied van 100 mSv/48uur moet vroege evacuatie worden uitgevoerd.
• Wordt na het overtrekken van de radioactieve wolk de 100 mSv/48 uur grens alsnog bereikt? Welke dosisreductie kan worden gehaald door alsnog te evacueren?
Na passage van de wolk zijn overzichten van de nuclide specifieke besmetting van de
grond van belang.
Voorbereiding geeft tijdwinst
• Het kan zinnig zijn op een bepaald moment een mogelijke evacuatie al praktisch voor te
laten bereiden voordat er werkelijk geëvacueerd wordt. Dit levert in geval van een daadwerkelijke evacuatie kostbare tijdwinst op.
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Het is goed rekening te houden met het gebied waarin evacuatie is voorbereid
Voor de kernenergiecentrale Borssele en de kernenergiecentrales Doel is een straal van 10 kilometer om de centrale heen evacuatie voorbereid. Indien evacuatie zich uitstrekt tot buiten dit
gebied moet worden bekeken of evacuatie wel echt noodzakelijk en haalbaar is.
Verplaatsing van de bevolking uit bedreigd of een gevaarlijk gebied is een directe maatregel om
blootstelling aan ioniserende straling (radioactieve besmetting), tegen te gaan. Daarbij kan het
gaan om de verplaatsing van een mens en dier naar een veilig gebied.
Evacuatie raakt de volgende doelgroepen (niet limitatief):
• Verminderd zelfredzamen in zorginstellingen/ziekenhuizen/penitentiaire inrichtingen;
• Niet verminderd zelfredzamen (zelfstandig wonenden);
• Zelfredzamen met eigen vervoer en Zelfredzamen zonder eigen vervoer;
• Bedrijven;
• Toeristen;
• Huisdieren;
• Boerderijdieren.
De evacuatiesystematiek is als volgt:
1. primair eigen vervoer;
2. voor hen zonder vervoer via de busroutes naar (hoofd)stations;
3. dan vervolgens de trein of bus.
Evacuatiestrategie
Tabel 41: Evacuatieroutes evacuatiestrategie
Inwoners van de
Evacuatieroute
gemeenten
KCBorssele
Middelburg
N570
Veere
N57
Vlissingen
N57
Noord-Beveland
N256
Schouwen-Duiveland
N256
Tholen
Goes
A58
Borsele
N62 en A58
Kapelle
A58
Reimerswaal
A58
Hulst
N290
Sluis
N251
Terneuzen
N62
Bergen op Zoom
Woensdrecht
Roosendaal
-

Evacuatieroute KCDoel
N62 ( via Westerscheldetunnel)
N62 ( via Westerscheldetunnel)
N62 ( via Westerscheldetunnel)
N57
N57
N257-A59 / N286 A4
A58 en N256
N62 ( via Westerscheldetunnel)
A58 en N256
A58 en N256
N258, N62 richting Gent
N253, N251
N252 richting Sas van Gent uit
A4, A58
A4,A58
N262, A58

Prioriteit in evacuatie
• Preparatiezones;
• Eventueel verder gebied op basis van de mogelijk te verwachten emissie van radio-actieve
deeltjes;
• Zie tijdlijn voor evacuatie;
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• Het referentiescenario STCCON-1 geeft 24 uur de tijd voor een onmiddelijke evacuatie;
• De beslissing voor een evacuatie hangt ook af van de dosis;
• Is de beschikbare tijd, doordat een incident negatief afwijkt van dit referentiescenario, korter
dan 24 uur, dan wordt de maatregel schuilen toegepast met aansluitend een evacuatie al dan
niet uit besmet gebied.
• Als de evacuatie op een gecoördineerde wijze uitgevoerd en voltooid kan worden vóór dat
een mogelijke lozing van radioactieve stoffen plaatsvindt, is evacuatie de meest eff ectieve beschermende maatregel (dit hang sterk af van de te verwachten stralingsdosis in re latie tot het
interventieniveau).
• Als de lozing van korte duur zal zijn of als het evacuatieproces niet tijdig kan worden afgerond
waardoor de bevolking (onbeschermd) blootgesteld kan worden aan ioniserende straling, kan
de maatregel schuilen effectiever zijn.
• De beslissing om te schuilen of te evacueren is afhankelijk van de blootstelling (schuilen heeft
een lager interventieniveau dan evacueren), de situatie, de verwachte duur van de lozing en
het tijdsverloop van de evacuatie. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat
de tijdsduur van een mogelijke lozing moeilijk te voorspellen is.
• De betrokken operationele diensten zijn primair verantwoordelijk voor het managen en uitvoeren van de tactische en operationele aspecten van een evacuatie.
• Naar aanleiding van een (dreigend) stralingsincident kan zal zeer waarschijnlijk een spontane
evacuatie ontstaan. Dit kan de gecoördineerde activiteiten voor de uitvoering van een evacuatie (verkeerscontrole toe- en afvoer routes) en de controle op de algehele situatie belemmeren. Het kan tevens tot een ongewenste blootstelling van het publiek aan ioniserende straling
leiden. Hier dient rekening mee gehouden te worden. Via een goede communicatie kan sturing van deze groep worden gegeven.
Evacuatie voorrangszones kernenergiecentrale Borssele en kernenergiecentrales Doel
Gegeven de beperkt beschikbare infrastructuur in de Veiligheidsregio Zeeland is het van groot
belang dat er adequate verkeersmaatregelen zijn voorbereid, die snel kunnen worden uitgevoerd, om de georganiseerde en de spontaan op gang gekomen evacuaties in goede banen te
kunnen leiden.
•

Borssele: Een vroege evacuatie van de bevolking in een straal van 10 kilometer, waarvan
de eerste 5 km voorrang. Rond de kernenergiecentrale ziet er als volgt uit: In totaal moeten in Zeeland 83.500 inwoners worden geëvacueerd, waarvan de eerste 5 km als voorrangszone 8.600 inwoners betreft (bevolkingskernen en industriegebied).

•

Doel: Een vroege evacuatie van de bevolking in een straal van 10 kilometer, waarvan de
eerste 5 km voorrang. Rond de kernenergiecentrale Doel ziet er op hoofdlijnen als volgt
uit: In totaal moeten in Zeeland (Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst) zo’n 50 inwoners
worden geëvacueerd (boerderijen). De evacuatiezone reikt niet tot in Veiligheidsregio
Midden- en West-Brabant.

Evacuatie van vee
In dit rampbestrijdingsplan is geen procedure opgenomen over het evacueren van vee.
De minister van Landbouw Natuur en Visserij is beleidsmatig verantwoordelijk voor de agrarische
sector en de hierbij bedrijfsmatig gehouden landbouwhuisdieren (vee). Dit zijn niet alleen bedrijfsmiddelen maar tevens levende wezens waarvoor een algemene zorgplicht geldt op grond
van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. De zorgplicht ligt primair bij de eigenaar van de
dieren (veehouder). De veehouder is zelf verantwoordelijk voor het evacueren van zijn vee, daartoe gefaciliteerd door de lokale/regionale overheid. Bij een korte voorbereidingstijd moet vee
worden achtergelaten en dat bij een langere voorbereidingstijd moeten maatregelen kunnen
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worden getroffen, zoals de onderstaande opsomming. Dit kan zijn:
• Graasverbod.
• Ophokgebod.
• Vervoersverbod.
• Slachtverbod.
Bij ZLTO / LTO zijn ook aantallen en soorten vee van professionele boeren beschikbaar. Deze gegevens zijn alleen ten tijde van een calamiteit of dreiging van een calamiteit beschikbaar.
Huisdieren
Ook huisdieren kunnen besmet zijn. Er kunnen specifieke maatregelen moeten worden getroffen
om de huisdieren te controleren op besmetting, te ontsmetten en/of gescheiden van niet-besmette huisdieren op te vangen. Een uitwerking is te vinden in het proces brandweerzorg: ontsmetten van huisdieren. Heel goed denkbaar is dat onderdelen van een landelijk evacuatieplan,
zoals bij voorbeeld routes en opvanggebieden (gedeeltelijk) bruikbaar zijn voor het uitvoeren van
een evacuatie.
Sleutelgat (conceptueel)
Toepassing van het sleutelgat 16
Een ongeval in de kerncentrale Borssele (hierna genoemd de kerncentrale) kan leiden tot een
emissie van radioactieve stoffen (hoeveelheid en soort radioactieve stoffen die (mogelijk) vrijkomen) naar het milieu. De maatregelen die de veiligheidsregio zal voorbereiden en/of uitvoeren zijn
gebaseerd zijn op een inschatting van de door de mens en dier te ontvangen stralingsdosis 17. Op
basis van deze gegevens en afwegingen over de haalbaarheid van eventueel te nemen maatregelen wordt tot een pakket van interventies besloten. De situatie in de kerncentrale bepaalt wanneer
en in welke mate er radioactiviteit vrijkomt. Meteorologische omstandigheden en omgevingsfactoren bepalen vervolgens hoe deze radioactiviteit zich door het milieu verspreidt. Evacuatie vraagt
niet altijd voor het volledig evacueren van de 10 km zonering rond de kerncentrale. In de meeste
gevallen zou een emissie van radioactieve stoffen tijdens een incident mee gevoerd worden in een
bepaalde windrichting (bijvoorbeeld 30 graden) en niet in alle windrichtingen rond de kerncentrale
(360 graden). De verspreiding van radioactieve stoffen wordt minder geconcentreerd naarmate
het verder van de kerncentrale komt. Daarom, dienen de maatregelen direct en indirect waaronder de directe maatregel evacuatie in een Geografisch Informatie Systeem (GIS) te worden geplot.
De GIS dient hier als beleidsondersteunend instrument voor de integrale advisering en besluitvorming. Het realtime in kaart brengen zorgt voor het kunnen anticiperen op de veranderende situatie. Wanneer de classificatie “offsite-emergency” wordt afgegeven wordt de 5 km zone met voorrang geëvacueerd rondom de kerncentrale samen met mens en dier, die in de 10 km zone benedenwinds zich bevinden (inclusief weerszijden van het geprojecteerde pad op basis van natuurlijke
grenzen). Dit "sleutelgat" voorziet in het kunnen anticiperen op veranderende weersomstandigheden (winddraaiing) en omgevingsfactoren die bepalend zijn hoe deze radioactiviteit zich door
het milieu verspreidt. De beeldvorming voor de evacuatie buiten 5 km zonering wordt real -time
beoordeelt naarmate het incident zich ontwikkelt. Voor mens en dier, die zich in de rest van de
10-km zonering bevindt, zal hoogst waarschijnlijk worden geadviseerd om binnenshuis te schuilen
met radio en televisie aan.

16

Notitie uitgangspunten implementatie (preparatie)zones nucleair- 2016 – multidisciplinaire planvorming crisismanagement Veiligheidsregio Zeeland
17 Het besluit tot evacuatie hangt dus af van de mate van verwachte dosisbelasting. Als je besluit tot evacuatie, leg je de economie en
het maatschappelijk leven in een gebied stil. Evacueren is ook niet zonder risico’s: Het kan slachtoffers veroorzaken door v erkeersongevallen, en je moet patiënten uit de intensive care van ziekenhuizen vervoeren. De kans op overlijden is groot.
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Figuur 24: Voorbeeld weergave zonering met sectoren met sleutelgat

Elke evacuatiezone wordt bepaald door het concept “sleutelgat” te gebruiken. Dit is een cirkelvormige zone rond de bron, aangevuld met een sector in de richting van de wind. In sommige gevallen
kan de "sector in de richting van de wind" worden uitgebreid tot 360°, waardoor de volledige
maatregelzone cirkelvorming wordt. De straal van de cirkelvormige zone van het “sleutelgat”
wordt in dit plan opgenomen preparatiescenario bepaald op 5km met uitbreiding tot 10km benedenwinds.
Sectorisatie/vectorisatie in 12 sectoren van 30° per sector.
De preparatiezone is gebaseerd op basissectoren van 30°, die uniform bepaald zijn. De maatregelzonering in de responsfase wordt bepaald op basis van de windrichting. De maatregelzonering
bestaat dan uit de sector(en) in de richting van de wind die worden doorkruist door de hierboven
bepaalde sector van 30°. Vervolgens wordt rekening gehouden met de weerstoestanden (zwakke
wind, ...) die dan heersen en de evolutie ervan (wind verandert van richting of kracht), om de aldus
bepaalde interventiezone aan te passen (toevoeging van basissectoren van 30°).
Intermediaire afstanden
Buiten het cirkelvormige gedeelte van het sleutelgat kunnen de basissectoren van de
maatregelzonering worden opgedeeld in blokken die zoveel mogelijk overeenkomen met de randen van de sector en volgens een aantal (2 tot 4 naargelang het geval) kransen, die overeenkomen met tussenliggende afstanden.
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Figuur 25: Overzichtskaart evacuatieroutes kernenergiecentrale Borssele
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Figuur 26: Overzichtskaart evacuatieroutes kernenergiecentrales Doel
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8.3

Jodiumprofylaxe
Bescherming van de schildklier is één van de belangrijkste tegenbeschermingsmaatregelen die dienen genomen te worden bij een kernongeval, waarop we moeten voorbereid zijn. De beschermingsstrategie steunt op de snelle toediening van niet-radioactief jodium (een tablet of een
drankje) op grote schaal in het geval van een kernongeval om te voorkomen dat de schildklier het
radioactief jodium uit de lozingen opneemt. Ook tot enige uren na de lozing heeft het innemen
van een tablet met niet-radioactief jodium nog een reducerend effect. De overheid geeft het tijdstip aan wanneer de jodiumtablet het beste kan worden ingenomen. De kans op het krijgen van
schildklierkanker door de blootstelling aan radioactief jodium is groter voor kinderen dan voor
volwassenen. Er zijn daarom andere interventieniveaus voor jodiumprofylaxe voor kinderen dan
voor volwassenen. Er wordt onderscheid 18 gemaakt tussen enerzijds de distributie van jodium tijdens een stralingsincident volgens een nooddistributieplan en anderzijds het vooraf verstrekken
van tabletten aan de inwoners binnen de “jodium-predistributie preparatiezone”, zogenoemde
predistributie van jodiumtabletten.”
Preparatiezones jodiumprofylaxe19
Er zijn twee verschillende preparatiezones voor jodiumprofylaxe rond kerncentrales vastgesteld:
• Zone waarbinnen distributie naar personen tot en met 40 jaar en zwangere vrouwen zal
plaatsvinden (hierna: eerste zone).
• Zone waarbinnen distributie van jodiumtabletten naar personen tot 18 jaar en zwangere
vrouwen zal plaatsvinden (hierna: tweede zone)
De eerste en tweede zones in Nederland rondom kerncentrales als volgt ingedeeld:
Tabel 42: Eerste en tweede zones jodiumprofylaxe
Nucleaire installatie
Eerste zone
(0 t/m 40 jaar)
Kernenergiecentrale Borssele (KCB)
20 km
Kernenergiecentrale Doel (KCD)
20 km

Tweede zone
(t/m 18 jaar en zwangeren)
100 km
100 km

Pre-distributie voor KCB en KCD in de eerste zone voor de doelgroep tot en met 40 jaar en in de
tweede zone voor de doelgroep (0-18 jaar en zwangeren).
Tabel 43: Varianten jodiumprofylaxe
Varianten
Toelichting
Kinderen
(t/m18 jaar) en
zwangere vrouwen

50 mSv/48h equivalente kinderschildklier dosis (range 10-50)

Volwassenen
(vanaf 18 jaar)

100 mSv/48h equivalente volwassen schildklier dosis (range 50-250)

• Bijzondere doelgroep: kinderen en zwangeren: De bevolkingsdoelgroepen zijn in het bijzonder (jonge) kinderen en zwangeren gezien de foetus en de kinderen extra gevoelig zijn voor
schildkierkanker veroorzaakt door stralingen. Na de ramp in Tsjernobyl, waarbij er geen niet
18
19

Factsheet jodiumprofylaxe, Min VWS, 2017
Jodiumprofylaxe, Distributieplannen en communicatiestrategie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 30 november 2016
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radioactief jodium werd uitgedeeld, deden zich een groot aantal schildkierkankers voor in
deze gevoelige bevolkingsgroep.
• Strategie voor een snelle verdeling: Van belang is de planning en uitwerking van een strategie
voor de snelle levering aan de doelgroepen over een afstand van 100km. De uitvoering van
deze strategie moet zorgvuldig bekeken worden en regelmatig getest.
Inleiding
Bij het splijtingsproces in het reactorvat van een kernenergiecentrale ontstaan verschillende radioactieve splijtingsproducten, waaronder radioactief jodium. Indien door een ongeval met de
reactor een lozing van splijtingsproducten optreedt zal (een deel) deze producten in de atmosfeer terechtkomen. Hierbij vormt het vrijkomende jodium (I-131) de grootste stralingsbelasting.
Voor de kernenergiecentrale Borsele en kernenergiecentrales Doel zijn vooraf zones bepaald
waarin voor in het geval van een ernstig ongeval maatregelen voorbereid moeten zijn. Het feitelijke effectgebied is afhankelijk van de: emissie, windrichting en stabiliteit van het weer. Het vrijgekomen radioactief jodium zal via de luchtwegen en bloedsomloop in de schildklier worden opgenomen. Als gevolg van opname van radioactief jodium kan de schilklier acuut uitvallen en/of
na enkele tientallen jaren schildklierkanker ontstaan. Om ten tijde van een ongevalssituatie met
een kernenergiecentrale bestraling van de schildklier mogelijk te reduceren, kan men stabiel jodium slikken zodat de opname van radioactief jodium wordt geblokkeerd/gereduceerd. Het via
de luchtwegen opgenomen radioactief jodium zal vervolgens door de nieren uitgescheiden worden. Verzadiging van de schildklier met niet radioactief jodium wordt jodiumprofylaxe genoemd.
Jodium zou idealiter 6 uur vóór blootstelling aan vrijgekomen radioactieve stoffen moeten worden ingenomen. Dat betekent dat men over prognoses moet beschikken om precies te weten
wanneer de mensen aan die stoffen worden blootgesteld, alsook over de middelen om de bevolking te waarschuwen, zodat iedereen de jodiumtabletten op het juiste moment inneemt.
Het effect van de jodiumtabletten is afhankelijk van het moment van inname van de tabletten in
relatie tot het tijdstip van blootstelling aan het radioactief jodium. Bij inname van het niet radioactieve jodium binnen 12 uur vóór de blootstelling verzadigt de schildklier en treedt een vrijwel
volledige blokkade van de opname van nieuw jodium en dus ook van radioactief jodium op. Als
niet radioactief jodium wordt ingenomen 6 uur na aanvang van de inhalatie van radioactief jodium, kan er nog een dosisreductie van 50% bereikt worden (zie onderstaande afbeelding).
Jodium-predistributie 20km en 100km
- Binnen 20 km: jodium-predistributie voor iedereen t/m 40 jaar
- Binnen 100 km: jodium-predistributie voor kinderen tot 18 jaar en zwangeren
De bevolking in de betrokken gebieden rond de kernenergiecentrale is voorzien van jodiumtabletten, hetzij van tevoren door predistributie van jodiumtabletten, hetzij door distributie vanuit
decentrale opslag na het moment van melding van een dreigend incident. De belangrijkste voordelen van predistributie zijn:
• Het predistribueren geschiedt onafhankelijk van de dreiging van een ongeval.
• Hulpverleners hoeven zich in de acute fase niet met distributie bezig te houden.
• Schuilen en jodiumprofylaxe zijn goed te combineren.
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Tabel 44: overige doelgroepen jodiumtabletten (niet limitatief)
Doelgroep
• Basisscholen en middelbare scholen.
• Kinderopvanglocaties.
• Jeugdinrichtingen.
• AZC’s.
• Instellingen met (een zorgfunctie voor) verminderd zelfredzame personen.
• Hotels en campings.
• Hulpdiensten (inclusief brandweerkazernes, ambulanceposten, politiebureaus, defensie).
• Penitentiaire inrichtingen.
• BRZO-inrichtingen.
• Gemeentehuizen/stadskantoren, provinciehuizen, ministeries.
• Regionale Coördinatiecentra en/of kantoren van Veiligheidsregio’s.
• Commando- en regelcentra vitale infrastructuur (Rijkswaterstaat, waterschappen, wateren energie, internetproviders, verkeerscentrales, bankensector, beurs, etc).

Jodium nooddistributieplan
Binnen de 100km dient een jodiumdistributieplan opgesteld te worden voor de gehele interventiezone. D.w.z. zorgen voor tijdige beschikbaarheid van voldoende jodiumtabletten voor kinderen tot 18 jaar en zwangeren. Tevens opstellen van een meetstrategie om bodembesmetting
vast te stellen.
De keuze om ook nooddistributie voor te bereiden ligt gegeven in het niet volledig kunnen bereiken van de doelgroep bij de predistributie van jodiumtabletten, bijvoorbeeld als het gaat om toeristen en forenzen. Door ook nooddistributie te organiseren, kunnen tijdens een dreiging van een
stralingsincident ook nog mensen worden bereikt die nog niet over jodiumtabletten beschikken.
Het doel van nooddistributie is bij een concrete dreiging van een lozing van radioactief jodium nog
zoveel mogelijk mensen te voorzien van jodiumtabletten. Daarbij moet de nooddistributie niet als
doel hebben nog 100% van de doelgroepen te kunnen voorzien van jodiumtabletten. Nooddistributie moet echt gezien en gecommuniceerd worden als een extra service van de overheid om het
voor doelgroepen die deze jodiumtabletten nog niet gehad hebben (forenzen/toeristen), of mensen die de tabletten kwijt zijn geraakt, nog mogelijk te maken om jodiumtabletten te verkrijgen.
Naast predistributie zal een nooddistributiesysteem worden opgezet. Deze nooddistributie is ook
tot 20km nodig. Na het besluit om de maatregel jodiumprofylaxe in te stellen zal het distributieplan in werking treden en zullen locaties aangewezen worden waar de bevolking jodiumtabletten
kan ophalen. Via de media (www.zeelandveilig.nl, radio, tv e.d.) zal de bevolking het advies krijgen
(voor zover niet al in huis aanwezig) de jodiumtabletten op te halen.
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8.4

Schuilen
Schuilen is een effectieve maatregel om inhalatie van radioactieve stoffen en blootstelling aan
externe straling als gevolg van een lozing te verlagen.

Varianten
Schuilen tijdens
evacueren

Toelichting
Als de lozing van korte duur zal zijn of als het evacuatieproces niet tijdig kan worden afgerond waardoor de bevolking (onbeschermd) blootgesteld kan worden aan
ioniserende straling, kan de maatregel schuilen effectiever zijn
De maatregel wordt uitgevoerd in een nader te bepalen bedreigd gebied, de zogeheten 'schuilzone'. De grootte van de schuilzone zal in de eerste plaats gebaseerd
zijn op aannames over de hoeveelheid en soort radioactieve stoffen die (mogelijk)
vrijkomen en de te verwachten meteorologische omstandigheden. Verfijning kan
plaatsvinden door metingen. Er wordt een gebied aangegeven waarin schuilen verplicht is. Onder andere op basis van deze gegevens zal een schuilzone worden afgekondigd.
10 mSv/48 uur effectieve dosis (range 5-15 mSv)

Schuilen
• Schuilen geeft een beperking van de inhalatie van radioactieve deeltjes en externe bestraling vanuit de radioactieve wolk en de omgeving.
• Met de maatregel schuilen wordt ook bereikt dat de mensen dicht bij radio en TV zijn en
het mogelijk is om ze over het verloop van het ongeval en andere te treffen maatregelen
te informeren.
• Afhankelijk van het type gebouw kan schuilen de dosis met 50% beperken ( dit is een gemiddelde waarde).
• De effectiviteit van de maatregel neemt in de loop van de tijd af, omdat de blootstelling
in huis na een aantal uren door het binnendringen van de (besmette) buitenlucht niet
veel lager is dan buitenshuis.
• Enige tijd nadat een radioactieve wolk is gepasseerd, kan de blootstelling binnenshuis
zelfs groter zijn dan buiten.
• Na het overtrekken van de wolk dienen de ramen en deuren weer geopend te worden
om te voorkomen dat de concentraties radioactiviteit, en daarmee de blootstelling, binnen hoger blijft dan buiten.
• Na afloop van een lozing moet altijd worden nagegaan of evacuatie na schuilen alsnog
nodig is.
• Woning kunnen besmet zijn, wat ook kan betekenen, dat de bevolking besmet is (binnen=buiten). Hiermee moet rekening worden gehouden.
Schuilen als overgangsmaatregel
Het kan de enige methode zijn om de bevolking te beschermen bij een kleinschalig ongeval.
Bij een ernstiger ongeval moet worden geschuild gedurende een korte periode vóór wordt geevacueerd.
Bescherming
De bescherming tegen externe straling door de schuilplaats hangt af van:
• Gebruikte bouwmaterialen (beton, bakstenen en dakpannen schermen de straling in meer
of minder mate af).
• Constructie van de woning (houtskelet versus betonbouw, flats versus eengezins woningen).
• De plaats waar men zich in de woning bevindt.
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•

De richting waaruit de straling komt (straling van neergeslagen radioactieve deeltjes wordt
effectiever afgeschermd dan straling vanuit de wolk).

De bescherming tegen inhalatie van radioactieve deeltjes door de schuilplaats hangt af van:
•
•
•

Ventilatievoud van de woning (aantal luchtverversingen in een ruimte per uur).
Bij het overtrekken van een radioactieve wolk zal de lucht in een gesloten woning eerst
minder radioactief zijn maar dit effect wordt door het binnendringen van radioactiviteit
gaandeweg minder.
Stilstaande personenauto's zijn in principe vrij luchtdicht indien wordt gedacht aan het
uitschakelen van de ventilator en kachel. Een auto zal echter slechte bescherming bieden
tegen uitwendige bestraling vanuit de wolk. Schuilen in een auto is niet te prefereren boven schuilen in huis.

De effectiviteit van het schuilen kan worden verhoogd:
• Ramen, deuren en ventilatieroosters sluiten (dit is het standaard schuiladvies).
• Mechanische ventilatie uitschakelen of provisorisch afdichten met plastic, tape of een
natte handdoek. Ventilatieroosters afplakken. Afvoerkanalen (meestal in keuken, toileten
de badkamer) afdichten. Eveneens de afvoeren van open haard sluiten.
• Thermostaat van de verwarming laag zetten en eventuele airconditioning uit.
• Sluit ook alle deuren binnenshuis.
• Afplakken van kieren (vooral van deuren in de schuilruimte).
• Schuilen het liefst in gebouwen van steen in een inpandige ruimte (een centrale ruimte
met zo min mogelijk ramen en deuren; liever niet met veel mensen in een al te kleine
ruimte).
• Huisdieren binnen houden om te voorkomen dat ze radioactief besmet raken en zo radioactiviteit het huis binnenbrengen. Sluit kattenluikjes.
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Figuur 28: Gebouwen als bescherming

Shelter Protection Chart20
• Higher Numbers indicate more protection (1 through 200)
• One Story Wood Frame Building with Basement: Ground floor; 2-3, Basement; 10
• Two Story Brick Veneer Building with Basement: Above Ground floors; 3, Basement; 20
• Three Story Brick, Concrete Building with Basement: Above Ground Floors; 7, Basement;
50
• Five Story Brick, Concrete Building with Basement: Floors 1 and 5; 10, Floors 2 and 4; 15,
Floor 3; 20, Basement sub-level one; 100, Basement sub-level two; 200,
• Office/Large Apartment Building: Ground and Top floor with roof access; 10, Exterior
wall rooms; 20-30,
• Interior rooms in the middle of the building; 50-100,
• Basement sub-leve1 with garage access; 20,
• Basement sub-levels with no external walls; 200.
Numbers in this graphic stand for a 'dose reduction factor.' A dose reduction factor of 10 means
that a person in that area would get 1/10th of the dose of a person in the open. A dose reduction
factor of 200 means that a person in that area would receive 1/200th of the dose of a person out
in the open.

20

Bron: https://www.ready.gov/nuclear-power-plants
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8.5

Crisiscommunicatie
Het crisiscommunicatieplan stralingsincidenten heeft betrekking op de communicatieaanpak stralingsincidenten waarbij de nationale crisisbeheersingsstructuur wordt opgeschaald of waarbij nationale bijstand nodig blijkt. Het crisiscommunicatieplan stralingsi ncidenten sluit aan bij het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten, het Responsplan NCS, het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming en het algemeen rampbestrijdingsplan Stralingsincidenten (arbpSI). Specifiek voor Veiligheidsregio Zeeland en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is een communicatieplan Nucleair Veilig Schelderegio, een communicatieprotocol Stralingsincidenten (voor vragen rondom issues
die leven) en een Leidraad crisiscommunicatie stralingsincidenten (bij een GRIP-opschaling) opgesteld.
Om stralingsongevallen te voorkomen, zijn diverse maatregelen getroffen. Werknemers worden
goed opgeleid, er is toezicht, er vinden inspecties plaats. Iedere vergunninghouder heeft een eigen
verantwoordelijkheid en wettelijke verplichtingen als het gaat om veiligheid en de overheid ziet er
op toe dat afspraken worden nageleefd. Kortom, iedereen doet er alles aan om de risico’s op ongelukken te verkleinen. De kans dat er in Nederland een kernongeval plaatsvindt, waarbij straling
vrijkomt, is zeer klein, maar als een ongeval plaatsvindt kunnen de maatschappelijke gevolgen ernstig zijn. Daarom is het belangrijk goed vast te leggen hoe de communicatie is georganiseerd in
relatie tot de crisisbeheersingsprocessen vanuit het nationale perspectief. Communicatie is erop
gericht om te informeren, duiding te geven en handelingsperspectief te bieden en is daarmee een
belangrijk instrument om de crisis te managen.
Communicatiestrategie
Bepalend voor de communicatiestrategie is de aard en ernst van de situatie (feiten) en hoe de
samenleving het ervaart (beleving). Is er straling vrijgekomen en zo ja, hoeveel en waar (transport,
kerncentrale). Zijn er slachtoffers?
De eerste communicatiedoelstelling zou je kunnen verdelen in:
1. Mensen weten wat er aan de hand is en wat er gebeurd is.
2. Weten wat zij wel en niet moet doen.
3. Hebben vertrouwen in de instructies.
4. Mensen volgen de instructies ook op en vertonen gewenst gedrag.
Communicatie is een belangrijk instrument om de crisis en de gevolgen ervan te bestrij den.
Crisiscommunicatie staat in het teken van:
•
•
•

Informatievoorziening
Schadebeperking
Betekenisgeving
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8.6

Drinkwater
Het proces is afgestemd door Evides Waterbedrijf met Brabant Water en VEWIN.
Toezicht en organisatie drinkwatervoorziening in Nederland
Nederland kent anno 2017 tien drinkwaterbedrijven: Waterbedrijf Groningen (WBG), Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD), PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN), Waternet,
Dunea, Evides, Oasen, Vitens, Brabant Water en Waterleidingmaatschappij Limburg (WML).
Zij zorgen voor schoon drinkwater uit de kraan. Dat doen ze door grond-, oever- of oppervlaktewater te winnen, te zuiveren, te controleren en via een leidingnet aan de klant te leveren. De
drinkwaterbedrijven zijn naamloze vennootschappen met gemeenten en provincies als aandeelhouders. Uitzondering hierop is Waternet (stichting).
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is het verantwoordelijk beleidsministerie, waarbij de Hoofdingenieur Directeur van RWS (HID) als Rijksheer kan optreden. Hierbij gaat het om
drinkwater, milieu, luchtvaart, nucleair etc. De HID is wél Rijksheer en heeft vanuit die positie
toegang tot het RBT. Deze liaison-functie wordt ook wel de bestuurlijke verbindingsschakel (BVS)
genoemd. In de rol van BVS is de HID ‘luisterend oor’ vanuit het RBT naar de IenW-beleidskernen. Voor drinkwater is dit DGRW. DGRW kan, indien nodig, de HID een boodschap meegeven
voor in het RBT. Andersom kan de HID na afloop van het RBT dilemma’s, knelpunten etc. bij
DGRW agenderen. Kortom, het gaat hier dus om een liaisonfunctie; de HID heeft op het gebied
van drinkwater géén rijksheer bevoegdheid (tot besluitvorming). Daarnaast dient de HID als BVS
de belangen van de drinkwatervoorziening in het RBT te behartigen. Drinkwaterbedrijven kunnen naast het Rijk en de veiligheidsregio’s, óók advies of vragen stellen aan de ANVS.
Overzicht van mogelijke besmettingsroutes
Als een radioactieve wolk het land bedreigt, kan het drinkwater via diverse routes worden besmet. Dit is afhankelijk van het lokaal uitregenen, afwatering van het land, doordringen in grondwater en oeverfiltraat en dergelijke.
Figuur 29: Schematisch overzicht van de diverse besmettingspaden (groen = land; blauw = rivier;
bruin = bodem)
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Het relatieve belang van de besmettingsroutes kan onderling sterk verschillen. Dit is onder andere duidelijk geworden na de kernramp in Tsjernobyl. Deze leidde ertoe dat er een mix van nucliden met zeer divers chemisch gedrag op het land en direct op het oppervlaktewater werd gedeponeerd. Het aantal nucliden dat aangetroffen kan worden is mede afhankelijk van de afstand;
de kortlevende en de minder vluchtige nucliden zullen niet ver van het ongeval terechtkomen.
Ook het type ongeval (hitte / duur van de brand / explosie) is van invloed op de verspreidin g en
de grootte van radioactieve deeltjes (bron RIVM).
Ligging drinkwaterbedrijven ten opzichte van de preparatiezones
Afhankelijk van de weerssituatie (wind- en neerslagverwachtingen) zullen meer waterbedrijven
gealarmeerd dienen te worden). Hieronder staan de productielocaties die binnen een afstand
van 50 km vanaf de kernenergiecentrale Borssele en de Kernenergiecentrales Doel liggen.
Kernenergiecentrale Borssele:
Evides Waterbedrijf productielocatie Braakman (Terneuzen) 14km
Evides Waterbedrijf productielocatie Haamstede (Schouwen-Duiveland) 30km
Evides Waterbedrijf productielocatie Halsteren (Bergen op Zoom) 40km
Evides Waterbedrijf productielocatie Huijbergen (Woensdrecht) 44km
Evides Waterbedrijf productielocatie Ossendrecht (Woensdrecht) 42km
Kernenergiecentrales Doel:
Evides Waterbedrijf productielocatie Braakman (Terneuzen) 35km
Evides Waterbedrijf productielocatie Halsteren (Bergen op Zoom) 22km
Evides Waterbedrijf productielocatie Huijbergen (Woensdrecht) 14km
Evides Waterbedrijf productielocatie Ossendrecht (Woensdrecht) 9km
Brabant Water productielocatie Bergen op Zoom (Bergen op Zoom) 17km
Brabant Water productielocatie Roosendaal (Roosendaal) 25km
Brabant Water productielocatie Schijf (Rucphen) 30km
Brabant Water productielocatie Wouw (Steenbergen) 23km
Brabant Water productielocatie Seppe (Halderberge) 33km
Maatregelen drinkwaterbedrijven
Preventief
Na tijdige waarschuwing van de waterbedrijven (conform afspraken) zullen zij de technisch mogelijke beschermings- en voorzorgsmaatregelen nemen om zoveel mogelijk te voorkomen dat
besmetting van het drinkwater plaatsvindt én, indien dit niet kan worden voorkomen, het besmette drinkwater wordt verspreid. Zo kan het drinkwaterbedrijf overgaan op toepassing van
een andere bron (b.v. grondwater in plaats van oppervlaktewater) of op toepassing van (absoluut)filters in het productieproces. Evides heeft hiertoe voor haar productielocatie uitgewerkte
plannen klaarliggen, waarmee ook geoefend wordt. Brabant Water maakt gebruik van grondwater als bron, de directe impact van een nucleair incident wordt hierdoor lager ingeschat.
Curatief
Indien een radioactieve wolk Nederland bedekt of een lozing op het oppervlaktewater plaatsvindt, kan de drinkwaterwinning besmet raken. In het RIVM-rapport 703719043/2010 worden
verschillende opties beschreven voor maatregelen die na een radiologische besmetting van
drinkwater en drinkwaterbronnen kunnen worden getroffen. Ook bevat het rapport standaardscenario’s welke de selectie van herstelmaatregelen faciliteren:
• Verandering van bron
• Zuivering van het besmette ruwe water in de zuiveringsinstallaties.
• Gecontroleerde menging van de drinkwatervoorziening
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• Alternatieve drinkwatervoorziening, waaronder de verstrekking van nooddrinkwater (3
liter per persoon per dag, op te halen op nooddrinkwaterdistributiepunten die circa
2.500 personen voorzien en door de gemeenten dienen te worden aangewezen). Ook
kan hierbij gedacht worden aan het koppelen van de netten van twee drinkwaterbedrijven.
• Zuivering aan de kraan (niet realistisch)
In Nederland zullen cesium- en jodiumisotopen de belangrijkste nucliden zijn die resteren na de
drinkwaterzuivering.
Gevolgen besmetting drinkwater
Er zal duidelijke crisiscommunicatie moeten plaatsvinden gericht op de toepassingsmogelijkheden van het drinkwater en de vraag voor welk doel het al dan niet kan worden gebruikt . Ook
moet duidelijkheid worden verstrekt over de geografische grenzen van de gebieden waar het water wel/niet besmet is.
Bij een besmetting van het drinkwater zal bepaald moeten worden in hoeverre een drink- dan
wel verdergaand verbruiksverbod wordt afgekondigd (douche, bad) eventueel gedifferentieerd
naar leeftijd. Bij een afgekondigd drinkverbod zal nooddrinkwater verstrekt dienen te worden.
De drinkwaterbedrijven en gemeenten hebben hiervoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
De drinkwaterbedrijven beschikken over een nooddrinkwaterplan waarin hun taken en verantwoordelijkheden zijn uitgewerkt (hiervoor wordt ook verwezen naar de Bestuurlijke netwerkkaart nooddrinkwater en noodwater). Bezien dient te worden in hoeverre de voorbereide nooddrinkwaterdistributiepunten toepasbaar zijn tijdens een nucleair incident in de verschillende preparatiezones en in de tijd.
Doordat het drinkwaterbedrijf gebruik maakt van haar transport- en distributienet onder de
grond, zal de geografische verspreiding van een besmetting van het drinkwater zeker niet gelijk
lopen met de besmetting via de lucht.
Voor het ontsmetten van mensen, dieren en materieel zal men gebruik willen maken van onb esmet drinkwater zodat men mogelijk pas op grotere afstand van de besmettingsbron kan ontsmetten.
Aandachtspunten drinkwater
Met name bij ontsmettingsadvies waarbij mensen wordt geadviseerd thuis te douchen zal er een
piek in de watervraag ontstaan, waardoor de druk in het leidingnet zal dalen. Een goede communicatie boodschap is hierbij noodzakelijk. Het drinkwaterbedrijf kan meedenken/werken in levering van alternatief koelwater. De consument zal bij een incident altijd willen weten of het drinkwater betrouwbaar is. Eenduidige en volledige communicatie vanuit gemeente / veiligheidsregio
en het drinkwaterbedrijf is essentieel.
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8.7

Nafase (nazorg en herstel)
Nafase is de fase waarin activiteiten worden ontplooid waardoor er na een stralingsongeval weer
kan worden teruggekeerd naar een genormaliseerde situatie. Internationaal wordt gesproken
over recovery; de fase van herstel en wederopbouw. Daartoe hoor ook het voorbereiden en primair inrichten van een Informatie- en Adviescentrum. Nazorg (terug naar operationeel en terug
naar normaal) is een wezenlijk onderdeel van de bestrijding van een stralingsincident. Tijdens
een ongeval dient een gedetailleerd nazorgplan opgesteld te worden, gebaseerd op de specifieke
situatie en in lijn met het nationale nazorg- en herstel- of saneringsbeleid. Betrokken overheden
zullen de inspanningen die zijn gericht op de lange termijn acties moeten coördineren, rekening
houdende met het feit dat dit weken, maanden of meerdere jaren kan duren.
Procesverantwoordelijkheid
De procesverantwoordelijkheid voor de nafase in de regionale crisisorganisatie ligt bij Bevolkingszorg. Zij draagt in de operationele fase zorg voor een inventarisatie van zaken die van belang zijn
voor de nafase. De Algemeen Commandant Bevolkingszorg stemt deze inventarisatie af met de
betrokken crisispartners (al dan niet in de laatste ROT-vergadering), de exploitant en met het
hoofd Nafase van de getroffen gemeente(n). Afhankelijk van de omvang en impact wordt een
“plan van aanpak nafase” (of een beperkte invulling daarvan) opgesteld. Indien er is opgeschaald
naar een (I)RBT dan vindt afstemming met deze gremia plaats over de invulling van de nafase. Na
overdracht en afschaling is de gemeente (of zijn gemeenten) procesverantwoordelijk voor de uitvoering van de nafase op regionaal niveau. Indien noodzakelijk komen verschillende gespecialiseerde bedrijven voor herstelwerkzaamheden. De regionale crisisorganisatie zal worden beëindigd
en lopende processen kunnen door belanghebbende actoren in een ad hoc op te richten projectorganisatie worden ondergebracht en gecoördineerd.

Varianten
Relocatie en terugkeer

Toelichting
Relocatie houdt in dat bewoners van besmet gebied elders worden gevestigd. Dit
is aan de orde als het interventieniveau voor relocatie wordt overschreden. Hierbij
wordt gekeken naar de dosis als gevolg van externe straling die afkomstig is van
gedeponeerd materiaal. De besluitvorming over deze maatregel is afhankelijk van
de specifieke omstandigheden in het getroffen gebied (optimalisatie). Het bevoegd
gezag kiest daarom een geoptimaliseerd interventieniveau. In beginsel is een besluit over terugkeer pas aan de orde wanneer in deze gebieden dit interventieniveau niet wordt overschreden. Er bestaan nog andere beschermingsmaatregelen
waarop hier niet verder wordt ingegaan, waaronder het afkondigen van een visverbod, oogstverbod of slachtverbod, het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen, het instellen van toegangsbeperkingen, en de medische opvang van
slachtoffers.
Evaluatietijd is 50 jaar en effectieve dosis range 50-250 mSv

Het is de fase waarin de volle omvang van het ongeval duidelijk wordt. Bekend wordt wie gedupeerd is en wie niet en medische en/of psychosociale hulp nodig heeft. Ook wordt duidelijk
welke materiële schade is aangericht en op welke wijze deze al dan niet zal (kunnen) worden
hersteld en vergoed. Bovendien is het onvermijdelijk ook de fase van de publieke en politieke
discussie en van verantwoording en onderzoek. Ten slotte is het de fase waarin, afhankelijk van
de specifieke ramp, tientallen, zo niet honderden slachtoffers, hulpverleners, bedrijven en overheidsfunctionarissen veel tijd en energie moeten steken in het voorkomen van onnodige gevolgen van de ramp en in het stapsgewijs realiseren van de zo gewenste terugkeer naar ‘het normale’.
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Afschaling en overgang naar nazorg en herstel
De responsfase van een ongeval wordt als beëindigd verklaard of afgeschaald door de hoogste,
geactiveerde autoriteit als aan de volgende criteria wordt voldaan:
•
•
•

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

Op dat moment ontwikkelt de Veiligheidsregio Zeeland, het ministerie van IenW, ANVS, het NCC,
buurland België en publiek- en private partners een gecoördineerde aanpak voor herstel en terugkeer naar een genormaliseerde situatie.
Nazorgplan
Nazorg (terug naar operationeel en terug een genormaliseerde situatie) is een wezenlijk onderdeel van de bestrijding van een stralingsincident. Tijdens een ongeval dient een gedetailleerd nazorgplan opgesteld te worden, gebaseerd op de specifieke situatie en in lijn met het nationale
nazorg- en herstel- of saneringsbeleid. In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn dat de betrokken overheden de inspanningen coördineren die zijn gericht op de lange termijn acties rekening houdende met het feit dat dit weken, maanden of meerdere jaren kan duren. In de nafase
gaat het over talrijke herstel- en nazorgactiviteiten die een korte looptijd van dagen of weken
dan wel een lange looptijd van maanden of jaren kunnen hebben.
De ervaring leert dat het kan gaan om:
• inrichten (tijdelijke) herdenkingsplaats, herdenkingsbijeenkomst, informatiebijeenkomsten voor slachtoffers/verwanten of betrokken burgers en hulpverleners, psychosociale
hulpverlening, begeleiden bezoekers op plaats ongeval, repatriëring, gezondheidsonderzoek, maatschappelijke discussie, nasleep media en communicatie, informatievoorziening
en informatiemanagement, contact overheid – exploitant - ketenpartners.
• slachtoffers, evaluaties en onderzoeken en de uitkomsten daarvan, schadeafhandeling,
aansprakelijkheid, herstelwerkzaamheden, afzetting en vrijgeven van het ongevalsgebied,
metingen en monsters vastleggen, milieueffecten/grondsanering, bergingswerkzaamheden, bedrijfsprocessen terug naar normale situatie brengen, afhandelen en coördineren
van de effecten en consequenties door of naar aanleiding van de uitval.
• Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de kosten die voortkomen uit extra inzet
tijdens een crisis en in de nafase.
• Beslissingen over financiële consequenties worden in de gebruikelijke gremia genomen.
In Nederland kan het LOCC een veiligheidsregio of een enkele gemeente bijstand, steunverlening of ondersteuning bieden met het oog op de nafase.
Naar behoefte kan op nationaal niveau worden besloten tot de instelling van een nafase -(project)team door ICCb/MCCb.
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8.8

Verantwoordelijkheidsverdeling responsprocessen
Onderstaande responsprocessen zijn specifiek uitgewerkt voor stralingsincidenten. De gedetailleerde uitwerking van de responsprocessen per partner maakt ten delen onderdeel uit van dit algemeen rampbestrijdingsplan en is monodisciplinair door de kolom/partner uitgewerkt in haar
eigen crisisorganisatiestructuur.

OVERIGEN

Havenbedrijf f Zeeland Seaports

ZLTO/LTO/VWA

Defensie

Brabant Water

Evides Waterbedrijf

Waterschap Brabantse Delta

Waterschap Scheldestromen

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat Zee- en Delta

Politiezorg

Verplaatsen mens en dier

Geneeskundige zorg

Bevolkingszorg

Brandweerzorg

Bronbestrijding

Bevolkingszorg

Naam proces

Exploitant

Exploitant Electrabel

Proceseigenaar

Exploitant EPZ

Tabel 45: verantwoordelijkheidsverdeling responsprocessen

V
V

O

O

O

O

O

O

O/V

O

V/O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Crisiscommunicatie

V

O/V

O

O

O

O

O

V

O

O

O/V

Nafase

O

V

O

O

O

O

O

O

O

O/V

O

V

O

O

V

O

O

Multidisciplinair Evacuatie
Team

Brandweerzorg

Waarnemen en meten
Ontsmetten
Emissiebestrijding

Geneeskundige zorg

O
O

V

Waarschuwen bevolking
Strategische locaties met Nucleaire PBM’s beschermingsmiddelen KCB en KCD (eerste
24uur - BRW & GHOR)

O

Jodiumprofylaxe

O

V

O

V

O

O

V

Psychosociale hulpverlening
Mobiliteit

Rijkswaterstaat en

Waterkwantiteit/Waterkerin-

Waterschap

gen

V

O

Wegverkeersmanagement

V

Nautisch verkeers- manage-

O

O/V

O

O/V
O

O

O

O

Waterkwaliteit
Rijkswaterstaat

O

V

Bescherming volksgezondheid
Politiezorg

O

O

O/V

O

O

O
V

O

O

O

O

O

O

V

V

O

O

O

O

V

V

O

O/V

O

O

V

V

V

O

O/V

O

O

O

V

O

O/V

ment
incl. havengebieden
Zeeland Seaports

Zeeuwse Havens

Evides/Brabant

Drinkwater

V
V

O

O

O

V/O

V/O

V/O

Water
ZLTO/LTO/VWA

Landbouw- voedselketen

Multi

Resourcemanagement

V/O

O

-

Ondersteuning
Bronbestrijding

V

V/O

O
V/

V/

V/

O

O

O

O

O

O

V/O

V/O

O

V = Verantwoordelijk (proceseigenaar) | O = Ondersteunend | <leeg> = niet van toepassing
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O
V/O
O
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9. Bestuurlijke dilemma’s en sleutelbesluiten
inclusief bevoegd gezag
De sleutelbesluiten maken per onderwerp inzichtelijk wie het bevoegd gezag is en met welke partijen de besluitvorming dient te worden afgestemd.
Er is één preparatiescenario ontwikkeld voor een kernongeval, inclusief taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Op basis van dit preparatiescenario is een lijst met sleutelbesluiten opgesteld. Een sleutelbesluit geeft aan wie het besluit neemt en wie erbij betrokken is. Het preparatiescenario inclusief de sleutelbesluiten zijn vertaald in een maatregelenmatrix voor de belangrijkste werkprocessen. Deze scenario’s zijn waar nodig uitgewerkt in deeldraaiboeken en multidisciplinair afgestemd met de betrokken publiek- en private partners.
Het preparatiescenario en het daarop gebaseerde sleutelbesluiten en maatre gelen dient niet alleen houvast te bieden aan de geprepareerde planvorming, maar ook aan de situaties waar de
planvorming ontoereikend is en dient te worden afgeweken van de generieke en specifieke planvorming. Alle afwijkingen dienen te worden ondervangen door het vooraf geprepareerd preparatiescenario.
Het hanteren van sleutelbesluiten levert op:
•
•
•

Het hanteren van een matrix van scenario’s en sleutelbesluiten maakte de verantwoordelijkheden en rollen helder. Dit geeft rust en focus in de uitvoering.
Publiek en private partners weten vooraf waar zij in de uitvoering aan toe zijn.
Publiek en private partners hebben de beschikking over een raamwerk dat de samenwerking en de improvisatie bij onverwachte gebeurtenissen faciliteert.
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Inschatting terroristische (vervolg) dreiging
Activeren SIS
Inrichten verificatieproces
binnenland
Schaarste capaciteiten hulpverlening
Bijstand uit binnen- en buitenland
Verplaatsen Nederlandse capaciteiten naar buitenland
Liaisons nationaal naar de regio

VR/gemeente,
NP,OM,JenV,ANVS
AIVD/NP/NCTV/ANVS
Gemeente/VR
VR/Gemeente
VR/LOCC
VR/LOCC
VR/LOCC/BZ/NP (LTFO)

NCC, BZ, IenW, RWS,
NCTV, ANVS
Leiding en coördinatie als regio is opgeschaald
NCC
Leiding en coördinatie als regio en rijk beiden zijn
VR, NCC, ICCb, MCCb,
opgeschaald
NKC
Bij een stralingsincident bij een categorie A-object: Minister van Infrastrucverantwoordelijk voor de coördinatie van de crisis- tuur en Waterstaat en de
beheersing, de besluitvorming over straling gerela- minister(s) wie het aanteerde maatregelen en de coördinatie en uitvoegaan
ring daarvan (art. 38a lid1, art40 lid1)
De bevoegdheid om bij dergelijke ongevallen alle
voorzitter VR
noodzakelijke maatregelen treffen om de gevolgen
van dat ongeval zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken (art. 49b lid1 Kew).
Onmiddellijk informeren van de door de veiligvoorzitter VR, Minister
heidsregio vastgesteld of getroffen voorschriften of van IenW en Minister wie
maatregelen, aan de Minister, Onze Minister wie
het aangaat, CvdK
het aangaat, en de commissaris van de Koning (art.
49b lid2 Kew).

Wie gaat erover (bevoegd gezag)?

Dillema’s/sleutelbesluiten
Handhaving openbare orde en veiligheid

Welke partijen betrokken?

Tabel 47: Dillema’s/sleutelbesluiten

Burgemeester/Hovj/minJenV
NCTV in afstemming met
ICCb/MCCb
Gemeente/VR
VR in afstemming met
ICCb/MCCb
ICCb/MCCb
ICCb/MCCb
Betrokken
ministerie/ICCb/MCCb
VR
VR
ICCb/MCCb

VR

VR
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voorzitter VR
Minister van IenW

Wie gaat erover (bevoegd gezag)?

Welke partijen betrokken?

Dillema’s/sleutelbesluiten
Kantelmoment van regio naar rijk
art. 46 lid1 Kew en art. 49b lid3 Kew
Intrekken van de op regionaal niveau vastgestelde
voorschriften en beëindigen van de getroffen
maatregelen, zodra Onze Minister wie het aangaat,
overeenkomstige regels stelt of overeenkomstige
maatregelen treft of aan de voorzitter van de veiligheidsregio meedeelt dat de door deze vastgestelde voorschriften moeten worden ingetrokken
of de door hem getroffen maatregelen moeten
worden beëindigd.
Bevoegdheden voorzitter veiligheidsregio
Eenhoofdige gezag in het geval van een ramp of
crisis van meer dan plaatselijke betekenis, of van
ernstige vrees van het ontstaan daarvan.
Als voorzitter bronregio: roept tesamen met
andere voorzitters veiligheidsregio’s een
interregionaal beleidsteam (IRBT) bijeen.

MCCb

voorzitter VR

De (coördinerend) voorzitter veiligheidsregio
voorzitters veiligheidsregio’s
Als voorzitter effectregio (zonder bronregio in NL): De (coördinerend) voorroept tesamen met andere voorzitters
zitter veiligheidsregio
veiligheidsregio’s een interregionaal beleids
voorzitters veiligheidsre
team (IRBT) bijeen.
gio’s
Geen consensus ten aanzien van strategische beslui- De (coördinerend) voorten tussen het MCCb en veiligheidsregio
zitter VR, Minister wie het
aangaat
Bevoegdheid om strategische besluiten te nemen
De (coördinerend) voorover stralingsbeschermende maatregelen. Deze
zitter VR, Minister wie het
besluitvorming wordt uitgevoerd in medebewind. aangaat
Indien er geen consensus bestaat ten aanzien van
de inhoud van deze besluitvorming tussen de voorzitter van de veiligheidsregio en het nationaal niveau, dan prevaleert het nationaal niveau.
Regiogrensoverschrijdend (dreigend) stralingsinci- VRZeeland, VRMWBradent
bant, veiligheidsregio’s
De coördinerende veiligheidsregio bij de (dreiging) VRZeeland, VRMWBravan een stralingsincident KCBorssele en KCDoel.
bant, veiligheidsregio’s

voorzitters veiligheidsregio’s

voorzitters veiligheidsregio’s

De (coördinerend) voorzitter veiligheidsregio, Minister wie het aangaat
MCCb

Veiligheidsregio’s
Veiligheidsregio’s
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Wie gaat erover (bevoegd gezag)?

Welke partijen betrokken?

Dillema’s/sleutelbesluiten
Bovenregionale coördinerende functie ten aanzien
van de preparatie (opleiding, oefening en planvorming) op de nucleaire incidentbestrijding.
De keuze voor de locatie van IROT en IRBT is afhankelijk van de prognose en het verloop en de effecten van het (dreigend) stralingsincident
Veiligheidsregio Zeeland heeft een coördinerend
IRBT.
Als de incidentlocatie niet duidelijk is, start het
IROT en IRBT in Veiligheidsregio Zeeland of wijst er
een aan.
De taken van het IROT en IRBT worden ten tijde
van het incident niet overgedragen.
Vanwege de onderlinge communicatie heeft het de
voorkeur dat de meldkamer zich in dezelfde regio
bevindt als het IROT
Interregionale samenwerking en afstemming: Interregionaal ROT (IROT)
Wanneer VRZ en VRMWB zijn opgeschaald naar
GRIP 2 en er geen noodzaak is om een beleidsteam
te alarmeren (en dus hoger op te schalen) is onderstaande afspraak gemaakt: Veiligheidsregio
Zeeland is bij een (dreiging) van een stralingsincident bij kernenergiecentrale Borssele en (dreiging)
van een stralingsincident bij kernenergiecentrales
Doel als Interregionaal Operationeel Team (IROT)
aangewezen. Het IROT staat onder leiding van een
Coördinerend Operationeel Leider (COL). Bij bovenregionale samenwerking op IROT-niveau spreken we nadrukkelijk niet van een GRIP 5, maar van
een GRIP 2.

VRZeeland, VRMWBrabant

VRZeeland

VRZeeland, VRMWBrabant

VRZeeland

VRZeeland, VRMWBrabant, VR’n
VRZeeland, VRMWBrabant, VR’n

VRZeeland

VRZeeland

VRZeeland

VRZeeland, VRMWBrabant, VR’n

VRZeeland

VRZeeland, VRMWBrabant, VR’n

VRZeeland

VRZeeland
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10. Rol van de CaCO/ROL/NA
Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) / Calamiteitencoördinator GMK (CaCO)
De Gemeenschappelijke Meldkamer (hierna genoemd GMK) kan via verschillende kanalen het
signaal krijgen dat er sprake is van een (dreigend) stralingsincident. De Calamiteiten Coördinator
(CaCo) / centralist neemt contact op met de Nucleair Adviseur en de Regionaal Operationeel Leider (ROL). De ROL dient met een advies van de Nucleair Adviseur de afweging te maken in hoeverre de aanpak of afhandeling een taak is voor de algemene keten c.q. de crisisorganisatie van
de veiligheidsregio en opschaling conform planvorming moet plaatsvinden. Overweeg de inzet
van een CoPI in het veld voor coördinatie van eenheden.
Tabel 48: Beeldvorming voor GMK/CaCo
Beeldvorming
Benodigde informatie (factoren)
Contact met de Exploitant
Fax (melding) met daarin vermeld o.a.:
Contact met de Nucleair Adviseur - aard van de gebeurtenis;
Contact met het NCC
- omvang van de gebeurtenis;
Contact met de HC 100/112
- de juiste locatie van de gebeurtenis
Oost-Vlaanderen
- verwachtte duur gebeurtenis (indicatie hoe lang);
(door centralist GMK/ CACO)
- ingezette maatregelen door exploitant;
- voortgang herstelwerkzaamheden.
- de ongevalclassificatie welke van toepassing is;
- tijdstip aanvang van de ongevalclassificatie;
- lozing (> daglimiet vergunning) actuele / lozing verwacht inclusief bronterm;
- adviesmaatregel (schuilen, jodiumprofylaxe, evacuatie);
of er slachtoffers zijn en zo ja, hoeveel;
-de windrichting ter plaatse;
-de daarbij behorende bedreigde sectoren.
Overzicht nucleaire ongevalclassificaties
Nederland
Ongevalclassificatie
Indicatief GRIP-niveau NL
1
Emergency Standby
GRIP 2 (IROT)
2
Plant Emergency
GRIP 2 (IROT)
3
Site Emergency
GRIP 5 (IROT /IRBT)
4
Off-site Emergency
GRIP 5 (IROT /IRBT)
Overzicht nucleaire ongevalclassificaties
België
Notificatieniveau*
Urgentieniveau*
Indicatief GRIP-niveau NL
N0
n.v.t.
Geen GRIP
N1
U1
GRIP 2 (IROT)
N2
U2
GRIP 2 (IROT /IRBT)
N3
U3
GRIP 5 (IROT /IRBT)
NR
UR
GRIP 5 (IROT /IRBT)
*N= Notificatieniveau exploitant, U= Urgentieniveau federale overheid.
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11. Checklists
11.1

Inleiding
Checklists zijn uitgewerkt voor operationele en bestuurlijke functionarissen die te maken kunnen
krijgen met een (dreigend) stralingsincident.
De veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de coördinatie van alle strategische, tactische en
operationele maatregelen binnen haar verzorgingsgebied, voor ongevallen met zowel A-objecten
als B- objecten. In geval van een ongeval met een A-object, is zij tevens verantwoordelijk voor
het nemen van coördinerende tactische besluiten, in samenspraak met de andere veiligheidsregio’s die te maken (kunnen) krijgen met de gevolgen van deze besluiten. De strategische besluitvorming over de te nemen maatregelen berust bij de nationale overheid, waarbij de Minister
IenW, verantwoordelijk voor de nationale NCS-organisatie, eindverantwoordelijk is voor de te
nemen stralingsbeschermende maatregelen. De nationale overheid is verantwoordelijk voor de
afstemming van veiligheidsregio-overstijgende maatregelen zoals in geval van evacuatie van de
ene veiligheidsregio naar de andere.
De checklists geven inzicht in de mogelijke gevolgen bij een (dreigend) stralingsincident en de belangrijkste aandachtspunten hierbij voor de hulpverleningsdiensten, gemeenten, Rijkswaterstaat
en waterschappen en overige ketenpartners. De functionarissen en bestuurders kun nen aan de
hand van de checklists vaststellen wat de benodigde maatregelen zijn en wie voor de uitvoering
van deze maatregelen verantwoordelijk is. Bij de bestrijding van een ramp en/of crisis moeten
verschillende hulpverlenings- en bestrijdingsactiviteiten plaatsvinden. Reeksen van samenhangende activiteiten kunnen worden aangeduid als processen. In de checklists zijn de processen,
zoals in het regionaal crisisplan en daarin uitgewerkt draaiboeken, opgenomen.

11.1.1

Doelgroep
De checklists zijn bedoeld voor de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK), de Calamiteiten Coördinator GMK, het Inter Regionaal Operationeel Team (IROT), het Inter Regionaal Beleidsteam
(IRBT).

11.1.2

GRIP en beeldvorming
De alarmering en opschaling vindt plaats conform de in het plan gemaakt afspraken. De ernst
van een stralingsincident is afhankelijk van diverse factoren. Aan de hand van deze factoren (genoemd in de checklist GMK) vindt de beeldvorming van de situatie plaats. Deze beeldvorming is
bepalend voor de vraag wat voor opschalingsniveau noodzakelijk is en is gekoppeld aan de nucleaire ongevalclassificaties. De aandachtspunten en mogelijke acties zijn een hulpmiddel voor de
teams om bij een stralingsincident zo volledig en effectief mogelijk de maatschappelijke gevolgen, die binnen de verantwoordelijkheid van de overheid vallen, te beperken of op te lossen. De
acties zijn specifiek geadresseerd aan de verschillende diensten.
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11.2

Checklist: Emergency standby
•

Geen maatregelen buiten het terrein

Tabel 49: Checklist ES
Checklist: aandachtspunten bij een Emergency standby
Proces
Gevolg of effect
Maatregel
Bevolkingszorg
Vergrote aandacht
Crisiscommunicatie
van media en bevol- Zie proces crisiscomking wat er aan de
municatie.
hand is.

11.3

Uitvoerder
Veiligheidsregio/gemeente(n)
Exploitanten

Checklist: Plant Emergency
•

Geen maatregelen buiten het terrein

Tabel 50: Checklist PE
Checklist: aandachtspunten bij een Plant emergency
Proces
Gevolg of effect
Maatregel
Bevolkingszorg
Vergrote aanCrisiscommunicatie
dacht van media
Zie proces crisisen bevolking wat communicatie.
er aan de hand is.

Uitvoerder
Veiligheidsregio/gemeente(n)
Exploitanten
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11.4

Checklist: Site Emergency
•

Indirecte maatregelen buiten het terrein Landbouw en voedselvoorziening, drinkwatervoorziening en waterhuishouding, vaarwegen en luchtruim

Tabel 51: Checklist SE
Checklist: aandachtspunten bij een Site Emergency
Proces
Gevolg of effect
Maatregel
Bevolkingszorg
Vergrote aandacht
Crisiscommunicatie
van media en bevol- Zie proces crisiscommuking wat er aan de
nicatie.
hand is.
Brandweerzorg
-directe uitstoot
Inzet en aansturing reWaarnemen en Meten
-verwachte uitstoot gionale
meetplanorganisatie
Brandweerzorg
(mogelijk) besmette Organisatie van de
Ontsmetting
personen, dieren,
besmettingscontrole en
voertuigen en mate- ontsmetting nabij oprialen
vanglocaties buiten de
regio
Geneeskundige zorg
Mogelijk problemen Voorbereiding inventabij kwetsbare groerisatie kwetsbare persopen/instellingen in
nen/groepen/instellinde zorg
gen
o.a.
Politiezorg
In werking stelling van
verkeerscirculatieplannen o.a. mobiliteit

Uitvoerder
Veiligheidsregio, gemeente(n), Ministerie,
Exploitanten
Brandweer

Brandweer

GHOR/GGD

Politie

DEFINITIEF – algemeen rampbestrijdingsplan Stralingsincidenten v1.99.01. -20180118- 129 van

148

Checklist: aandachtspunten bij een Site Emergency
Proces
Gevolg of effect
Bevolkingszorg
Bedreiging van de drinkwaBedreiging van de
tervoorziening door bedrinkwatervoorziening smetting met als gevolg inen waterhuishouding wendige besmetting

Maatregel
Informeren of alarmeren van waterbedrijven bij een (dreigend)
kernongeval of radiologisch incident
zodat maatregelen tijdig kunnen worden
genomen
Bedreiging van de drinkwa- De belangrijkste motervoorziening door begelijkheden op korte
smetting met als gevolg in- termijn zijn het bewendige besmetting
smette ruwe
water door te laten
Besmet oppervlakte water stromen naar zee
primair in gebruik als ruw
water
Het tijdelijk stoppen
van de inname van besmet ruwwater uit het
meng- of voorraadbekHet beluchten essentieel
ken
voor het zuiveringsproces
en, indien mogelijk,
vormt de bron voor een ex- gebruik maken van
tra radioactieve besmetniet besmet ruwwater
ting met als gevolg inwen- de beluchting tijdens
dige besmetting
het zuiveringsproces
gedurende enkele dagen tijdens het overtrekken van een radioactieve wolk minimaliseren

Uitvoerder
Veiligheidsregio
ANVS
CETsn
KWR
Evides Waterbedrijf
Brabant Water

bedrijven die in de
één of andere vorm
oppervlaktewater als ruwwaterbron hebben

Drinkwaterbedrijven
Evides Waterbedrijf
Brabant Water
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Checklist: aandachtspunten bij een Site Emergency
Proces
Gevolg of effect
Na het passeren van
een radioactieve wolk
de mogelijkheid van restbesmettingen: een besmetting in alle flocculatie, sedimentatie- en filtratiematerialen Dergelijke restbesmettingen zijn uiteraard
bedrijfsspecifiek en mede
afhankelijk van de chemische aard van de radionucliden

Blootstelling medewerkers
van een drinkwaterzuiveringsbedrijf aan een verhoogde dosis omdat er
door de sedimentatie- en
flocculatieprocessen een
concentratie van de besmetting op kan treden

Maatregel
een monsternameplanning van de zuiveringsmaterialen
Het ontsmetten en afvoeren van besmette
zuiveringsmaterialen
fase 1
steekproefsgewijze
bemonstering
fase 2 gedetailleerde
bemonstering en analyse
fase 3
afweging afvoer restbesmettingen
Het advies
is om zo kort mogelijk
op locatie te verblijven

Uitvoerder
Drinkwaterbedrijf
IenW

Waterlaboratoria:
RWS RIZA
of RIVM
Evides Waterbedrijf
Brabant Water

Evides Waterbedrijf
Brabant Water
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Checklist: aandachtspunten bij een Site Emergency
Proces
Gevolg of effect
Bevolkingszorg
Bedreiging van de landBedreiging van de
bouw- en voedselvoorlandbouw- en voedsel- ziening door besmetting
voorziening
met als gevolg inwendige
besmetting

Bedreiging vaarwegen

Bedreiging luchtruim

Bedreiging spoor

Bedreiging wegtunnel

Maatregel
Bij een korte voorbereidingstijd moet vee
worden achtergelaten
en bij een langere
voorbereidingstijd
kunnen eventueel andere maatregelen worden getroffen.
In en uitgaand via de
Stil laten leggen
vaarwegen en havens
scheepvaartverkeer in
en uitgaand: havens en
deel van de waterwegen
Bedreiging van het lucht- Sluiten luchtruim: Het
ruim
uitoefenen van het
burgerluchtverkeer tijdelijk of blijvend beperken of verbieden
boven Nederland of
gedeelten daarvan.

Bedreiging van het
spoor:
een bedreiging van het
veilig en ongestoord gebruik van hoofdspoorweg
In en uitgaand via o.a.
wegtunnels

Stil laten leggen treinverkeer

wegtunnels sluiten

Uitvoerder
LNV
ZLTO
LOCC
Veiligheidsregio

RWS/SCC
Politie
ZSP
Kustwachtcentrum
Burgermeester
(art.175Gem)
minister I&M
t.a.v. burgerluchtverkeer bij regeling of bij
aanwijzing;
ook op verzoek burgemeester via luchtvaartpolitie aan
minister I&M via
Luchtverkeersleiding
Nederland (LVNL)
ProRail
minister I&M

Exploitant wegtunnel
minister I&M
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11.5

Checklist: Off-site Emergency
•

Indirecte en directe maatregelen buiten het terrein

Landbouw en voedselvoorziening, drinkwatervoorziening en waterhuishouding, vaarwegen en
luchtruim, Evacuatie, Jodiumprofylaxe, Schuilen, Voorlichting, Waarschuwen Stralingscontrole,
Medische opvang slachtoffers
Tabel 52: Checklist OSE
Checklist: aandachtspunten bij een Off-site Emergency
Proces
Gevolg of effect
Maatregel
Bevolkingszorg
Vergrote aandacht
Crisiscommunicatie
van media en bevol- Zie proces crisiscommuniking wat er aan de
catie.
hand is
Bevolkingszorg
Maatregel evacuatie Opvang en verzorging
evacués. Regelen opvanglocaties ((spontane)-evacuees) buiten de regio.
Brandweerzorg
-directe uitstoot
Sirenenetwerk
Waarschuwen bevolking -verwachte uitstoot
Afkondiging van de
maatregel schuilen
Brandweerzorg
-directe uitstoot
Inzet en aansturing regioWaarnemen en Meten
-verwachte uitstoot nale
meetplanorganisatie
gedurende meerdere
dagen
Brandweerzorg
mogelijk) besmette Organisatie van opvangOntsmetting
personen, dieren,
centra buiten de regio,
voertuigen en mate- de
rialen
besmettingscontrole en
ontsmetting (eveneens
buiten de regio
Politiezorg
In werking stelling van
verkeerscirculatieplannen
o.a. mobiliteit
ontruiming en begeleiding van o.a. spontane
evacuatie
Deze inzet zal meerdere
dagen duren.

Uitvoerder
Veiligheidsregio, gemeente(n), Ministeries,
Exploitanten
Gemeente

Brandweer

Brandweer

Brandweer

Politie
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Checklist: aandachtspunten bij een Off-site Emergency
Proces
Gevolg of effect
Maatregel
Geneeskundige
Problemen bij
1. Inventarisatie kwetsbare
zorg
kwetsbare groepersonen/groepen/instellingen
pen/instellingen in
binnen het gebied
de zorg
2. Contact opnemen met:
- Ziekenhuizen
- Verpleegtehuizen
- Verzorgingstehuizen
- Apothekers
3. Navragen:
- huidige situatie
- catering/ maaltijdvoorziening
- andere problemen
4. Acties:
- informeren huisartsenpost
- inzet extra ambulance(s)
en/of extra standplaats, via
GMK/ LOCC (bijstand)
- indien huisartsen niet bereikbaar zijn, deze persoonlijk
thuis laten benaderen (bijv.
taxi sturen)
- informatie over opslagcondities
medicijnen
5.Indien evacuatie vereist:
- vervoerscapaciteit bedlegerigen:
- extra inzet van (verhuis-)
wagens/defensie
- medische begeleiding tijdens
transport
- specifieke opvang voor
zieken/ouderen
- verstrekken van (tekort aan)
medicijnen
- psychosociale hulp in
opvangcentrum

Uitvoerder
GHOR/GGD/gemeenten

GHOR/GGD/gemeenten

GHOR/GGD/gemeenten

GHOR/GGD

GHOR/GGD/Defensie
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Checklist: aandachtspunten bij een Off-site Emergency
Proces
Gevolg of effect
Maatregel
Problemen bij
1. Inventarisatie hulphulpbehoevenden
behoevenden
- patiënten met thuisbeademing (via ziekenhuizen)
- anderen (via thuiszorg)
2. Contact opnemen
met
hulpbehoevenden
3. Navragen:
- accu beademingsapparatuur voor hoeveel
uur
- andere problemen
4. Acties:
- informeren huisartsenpost
- inzet extra ambulance(s) en/of extra
standplaats, via GMK/
LOCC (bijstand)
Indien huisartsen niet
bereikbaar zijn, deze
persoonlijk thuis laten
benaderen (bijv. taxi
sturen)

Uitvoerder
GHOR/GGD/gemeenten

GHOR/GGD/gemeenten
GHOR/GGD/gemeenten

GHOR/GGD
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Checklist: aandachtspunten bij een Off-site Emergency
Proces
Gevolg of effect
Maatregel
Bevolkingszorg
Bedreiging van de drinkwa- Informeren of alarmeBedreiging van de
tervoorziening door beren van waterbedrijdrinkwatervoorziening smetting met als gevolg in- ven bij een (dreigend)
en waterhuishouding
wendige besmetting
kernongeval of radiologisch incident
zodat maatregelen tijdig kunnen worden
genomen
Bedreiging van de drinkwa- De belangrijkste motervoorziening door begelijkheden op korte
smetting met als gevolg in- termijn zijn het bewendige besmetting
smette ruwe
water door te laten
stromen naar zee
Besmet oppervlakte water
primair in gebruik als ruw
water

Het tijdelijk stoppen
van de inname van besmet ruwwater uit het
meng- of voorraadbekken
en, indien mogelijk,
gebruik maken van
niet besmet ruwwater

Het beluchten essentieel
voor het zuiveringsproces
vormt de bron voor een extra radioactieve besmetting met als gevolg inwendige besmetting

de beluchting tijdens
het zuiveringsproces
gedurende enkele dagen tijdens het overtrekken van een radioactieve wolk minimaliseren

Uitvoerder
Veiligheidsregio
ANVS / CETsn
KWR
Evides Waterbedrijf
Brabant Water

bedrijven die in de
één of andere vorm
oppervlaktewater als
ruwwaterbron hebben
Drinkwaterbedrijven
Evides Waterbedrijf
Brabant Water
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Checklist: aandachtspunten bij een Off-site Emergency
Proces
Gevolg of effect
Maatregel
Bevolkingszorg
Na het passeren van
een monsternameBedreiging van de
een radioactieve wolk
planning van de zuivedrinkwatervoorziening de mogelijkheid van restringsmaterialen
en waterhuishouding
besmettingen: een beHet ontsmetten en afsmetting in alle flocculatie- voeren van besmette
, sedimentatie- en filtratie- zuiveringsmaterialen
materialen Dergelijke rest- fase 1
besmettingen zijn uiteraard steekproefsgewijze
bedrijfsspecifiek en mede
bemonstering
afhankelijk van de chemifase 2 gedetailleerde
sche aard van de radionubemonstering en anacliden
lyse
fase 3
afweging afvoer restbesmettingen
Blootstelling medewerkers Het advies
van een drinkwaterzuiveis om zo kort mogelijk
ringsbedrijf aan een verop locatie te verblijven
hoogde dosis omdat er
door de sedimentatie- en
flocculatieprocessen een
concentratie van de besmetting op kan treden

Uitvoerder
Drinkwaterbedrijf
IenW

Waterlaboratoria:
RWS RIZA
of RIVM
Evides Waterbedrijf
Brabant Water

Evides Waterbedrijf
Brabant Water
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Checklist: aandachtspunten bij een Off-site Emergency
Proces
Gevolg of effect
Maatregel
Bevolkingszorg
Bedreiging van de land- Bij een korte voorbeBedreiging van de land- bouw- en voedselvoorreidingstijd moet vee
bouw- en voedselvoor- ziening door besmetting worden achtergelaten
ziening
met als gevolg inwenen bij een langere
dige besmetting
voorbereidingstijd
kunnen eventueel andere maatregelen
worden getroffen.
Bedreiging vaarwegen In en uitgaand via de
Stil laten leggen
vaarwegen en havens
scheepvaartverkeer in
en uitgaand: havens
en deel van de waterwegen
Bedreiging luchtruim
Bedreiging van het lucht- Sluiten luchtruim: Het
ruim
uitoefenen van het
om redenen van openburgerluchtverkeer
bare orde en veiligheid
tijdelijk of blijvend
beperken of verbieden boven Nederland
of gedeelten daarvan.

Bedreiging
goederenspoor

Bedreiging Tunnel

Uitvoerder
LNV
ZLTO
LOCC
Veiligheidsregio

RWS/SCC
Politie
ZSP
Kustwachtcentrum

Burgermeester
(art.175Gem)
minister I&M
t.a.v. burgerluchtverkeer bij regeling of bij
aanwijzing;
ook op verzoek burgemeester via luchtvaartpolitie aan
minister I&M via
Luchtverkeersleiding
Nederland (LVNL)
Stil laten leggen trein- ProRail
verkeer
minister I&M

Bedreiging van het
spoor:
een bedreiging van het
veilig en ongestoord gebruik van hoofdspoorweg
In en uitgaand via
Westerscheldetunnel
o.a.Westerscheldetunnel sluiten

Exploitant NV WST
minister I&M
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12. Incidenten met B-objecten
12.1

Definitie
Een stralingsincident bij een categorie B-object heeft doorgaans alleen lokale effecten. De gevolgen beperken zich dan tot de directe omgeving van de bron of de beperkte omgeving ervan en
vraagt daarom regionale coördinatie met mogelijk ondersteuning van het landelijke kennis en adviesnetwerk. Een categorie B-object wordt in de Kernenergiewet 21 aangeduid als:
1. Een inrichting voor uraniumverrijking,
2. Een inrichting waarin uitsluitend splijtstoffen of radioactieve stoffen worden opgeslagen
of verwerkt,
3. Een inrichting waarin radioactieve stoffen kunnen worden bereid of toegepast,
4. Een inrichting waarin zich toestellen bevinden,
5. Een vervoermiddel waarin zich splijtstoffen of ertsen bevinden, of
6. Een vervoermiddel waarin zich radioactieve stoffen of toestellen bevinden.
Het bestuur van de veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de organisatie
ten behoeve van een doelmatige bestrijding van ongevallen met categorie B-objecten. Onder Bincidenten vallen zowel de ongevallen, als moedwillige daden met radioactieve materiaal. De bestrijding van dergelijke incidenten valt, afhankelijk van het ingestelde GRIP-niveau, onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester of van de voorzitter van de Veiligheidsregio. Advisering
gebeurt door:
1. Autoriteit Nucleaire Veiligheid en stralingsbescherming (ANVS)
2. Crisis Expert Team straling nucleair (CETsn)
3. Dienstdoend Ambtenaar Straling (DDA Straling)
Zij adviseren dan rechtstreeks aan de Veiligheidsregio over de radiologische en gezondheidskundige situatie. De rijksoverheid heeft in het kader van de handhaving altijd een rol in de afhandeling
van het stralingsincident.
Figuur 30: Advisering B-objecten

Vz CETsn

vraagregisseur

RGEN
RIVM +

ANVS-CO

Kennisinstituut

VR
DCC

Regio

CETsn advies
21

Kernenergiewet artikel 38.
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Rijk

12.2

Optreden bij B-incidenten
Op basis van de berekende doses voor een aantal voorstelbare ongevalscenario’s blijkt dat bij géén
van deze scenario’s het laagste NPK-interventieniveau voor de minst ingrijpende directe maatregel, schuilen (5 mSv), wordt overschreden 22. Dat houdt in dat bij ongevallen met de gedefinieerde
B-objecten het treffen van directe maatregelen voor de bevolking niet aan de orde is. Wel zijn er
wegens operationele overwegingen beperkingen gesteld aan de inzet van hulpverleners nabij het
ongeval door het instellen van het zogeheten werkgebied rondom de ongevalsplaats tot een afstand van ca. 100 m. Werkzaamheden in dit gebied mogen alleen onder toezicht van een AGS
plaatsvinden. Binnen dit werkgebied, rondom de ongevalsplaats, ligt het zogeheten brongebied,
waarin veiligheidsmaatregelen aan de orde kunnen zijn. De grenzen van het werkgebied en het
brongebied zijn gelegd bij dosistempi van, respectievelijk, 25 μSv/uur en 2000 μSv/uur (externe
straling). Het gebied buiten het werkgebied, tot ca. 700 m benedenwinds van de ongevalslocatie
bij weertype D2, kan binnen een sector van zo’n 70o licht besmet zijn (> 4 Bq/cm2). De Brandweer
zal in dit gebied metingen uitvoeren.
Tabel 53: Optreden bij B-incidenten
Situatie 23
Buiten
Open of beschadigde mogelijk gevaarlijke
bron
Lekkage van mogelijk gevaarlijke bron
Brand, explosie of dampen met mogelijk gevaarlijke bron
Verdacht object (mogelijke RDD), geëxplodeerd of niet-geëxplodeerd
Conventionele (niet-nucleaire) explosie of
brand met nucleaire wapens
In een gebouw
Beschadigde bron, beschadigde afscherming
of lekkage met mogelijk gevaarlijke bron
Brand of ander incident met mogelijk gevaarlijke bron waardoor radioactieve stoffen door
gebouw kunnen verspreiden (door ventilatie)

Initiële perimeter
30 meter radius rondom bron
100 meter radius rondom bron
300 meter radius
400 meter radius of meer om tegen explosie
te beschermen
1000 meter radius

Betrokken locaties (incl. boven- en onder gelegen verdiepingen)
Gehele gebouw en buitenafstand zoals hierboven

Tot op een afstand van ca. 2 km benedenwinds van de ongevalslocatie zullen door andere instanties dan de Brandweer, die uitgerust zijn met gevoelige detectiemiddelen, controlemetingen kunnen worden uitgevoerd. Naast de Brandweer zal ook een nadrukkelijk beroep worden gedaan op
de crisiscommunicatie. Een incident waarbij radioactieve stoffen zijn betrokken brengen kunnen
snel leiden tot angst en onrust bij de bevolking. Men moet daarom bereikbaar zijn voor burgers,
die niet altijd rechtstreeks betrokken zijn bij het incident, maar wel vragen kunnen hebben (over
buitenstaand vee, gewassen, kinderen die buiten spelen, etc.)

12.3

Opschaling naar A-incident
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Justitie en Veiligheid kunnen,
gelet op de meer dan plaatselijke betekenis van een ongeval met een categorie B-object, zoveel
mogelijk na overleg met de burgemeester van de gemeente waar zich dat ongeval heeft
22

Maatgevende scenario’s voor ongevallen met categorie B-objecten, Verhoef en Van Hienen, Maart 2004
Criteria for Use in Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency, IAEA Safety Standards Series No. GSG-2,
2011.
23
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voorgedaan en de voorzitter van de veiligheidsregio, besluiten dat een ongeval met een categorie
B-object wordt bestreden als een ongeval met een categorie A-object. Ook kan de burgemeester
van de gemeente waar zich dat ongeval heeft voorgedaan, of de voorzitter van de veiligheidsregio
kan de Minister verzoeken gebruik te maken van deze bevoegdheid 24 .

24

Kernenergiewet artikel 42.
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Bijlagen
BIJLAGE 1: Afkortingenlijst
Begrip of afkorting
AGS
ANVS
ATb
Bq
Brongebied

Bronland
Bronterm

BuZa
CBB
CET-md
CETsn
COL
COVRA
cRC

Crisis
Crisisbeheersing

DCC
DDA
DEF
Directe maatregelen

Begrip of afkorting
DPG
EBO
ECN

Betekenis of omschrijving
Adviseur Gevaarlijke Stoffen (brandweer)
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
Alerteringssysteem Terrorismebestrijding
Becquerel: een maat voor de hoeveelheid radioactiviteit
Het gebied waar alles zich bevindt wat gerelateerd is aan de directe
ongevalbestrijding. In het bijzonder bevinden zich daar het betrokken object en het "werkveld" van de hulpverleningsdiensten.
De staat binnen welke grenzen zich het brongebied bevindt.
Het geheel van factoren die de samenstelling, hoeveelheid, wijze
van vrijkomen en tijdsverloop beschrijven (bij ernstige reactorongevallen) van radioactieve stoffen in het milieu.
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Coördinator Bewaking en Beveiliging (van de NCTV)
Crisis Expert Team milieu en drinkwater
Crisis Expert Team straling en nucleair
Coördinerend Operationeel Leider
Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval
Het Cluster Risico- en Crisiscommunicatie maakt onderdeel uit van
het NCC en adviseert over de communicatiestrategie bij dreigende
of daadwerkelijke crises, geeft eventueel leiding aan de uitvoering
hiervan en ondersteunt op het gebied van woordvoering, publieksen verwanteninformatie en nieuwe media.
Een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.
Coördinatie en besluitvorming over het geheel van maatregelen en
voorzieningen dat de rijksoverheid treft in samenwerking met betrokken publieke en private partners in een situatie waarbij de nationale veiligheid in het geding is of kan zijn of bij een andere situatie,
waarbij van een grote maatschappelijke impact sprake is of kan zijn.
Departementaal Coördinatiecentrum
Dienst Doend Ambtenaar (piketmedewerker)
Ministerie van Defensie
Maatregelen die ingrijpen op blootstellingspaden waarbij de mens
als gevolg van de ongevalslozing op directe wijze wordt blootgesteld
aan radioactiviteit of straling (bijvoorbeeld via externe straling of het
inademen van radioactief materiaal).
Directe maatregelen dienen in de regel op zeer korte termijn afgekondigd en uitgevoerd te worden.
Betekenis of omschrijving
Directeur Publieke Gezondheid, verantwoordelijk voor GDD en
GHOR
Externe Beveiligingsorganisatie
Energy Research Center of the Netherlands
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ECURIE

Effectgebied

Effectieve dosis
Emissie

EPAn
EU- ERRC
EURATOM
EURDEP
GBT
CETsn
GHOR
GOR
GRIP
IAEA

IAO
ICAWEB
ICCb
IenW
Indirecte maatregelen

INES
Begrip of afkorting
Ingekapselde bron

Interventieniveau (IN)

European Community Direct Radiological Information Exchange, een
systeem voor het delen van informatie met betrekking tot een stralingsongeval in Europa.
Dit is het gebied waarbinnen de gevaarlijke stoffen vrijkomen, zich
verspreiden en mogelijke (gezondheids)schade aanrichten. In dit gebied kan het nodig zijn maatregelen ten aanzien van de bevolking
en/of het milieu te nemen.
Een (te berekenen) maat voor de stralingsbelasting
Het uitstoten dan wel vrijkomen van radioactieve vloeistoffen of
gassen naar lucht, water of bodem. In dit begrip valt ook lozing van
vloeistoffen.
Eenheid Planning en Advies nucleair
European Union- Emergency Response Coordination Centre
Europese Atoomenergie Gemeenschap
European Union Radiological Data Exchange Platform. Europees
stralingsbewaking netwerk en gegevensuitwisseling.
Gemeentelijk Beleidsteam
Crisis Expert Team straling en nucleair
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
Gezondheidsonderzoek na rampen
Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure
International Atomic Energy Agency. Publiceert richtlijnen voor
preparatie en respons op stralingsongevallen en coördineert de implementatie van de “International Convention on Early Notification
in Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency”.
Interdepartementaal Afstemmingsoverleg
Informatiesysteem van DCC IenW voor de registratie van meldingen
en incidentafhandeling.
Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing – ambtelijk voorportaal van de MCCb
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Indirecte maatregelen zijn interventies die ingrijpen op blootstellingspaden waarbij de mens als gevolg van de ongevalslozing op indirecte wijze kan worden blootgesteld aan radioactiviteit of straling.
Voorbeelden van indirecte maatregelen zijn landbouwmaatregelen,
drinkwatermaatregelen en handelsbeperkingen.
International Nuclear and Radiological Event Scale
Betekenis of omschrijving
Een ingekapselde bron is een bron van ioniserende straling, die
wordt gevormd door radioactieve stoffen welke:
a. zijn ingebed in of gehecht aan vast, niet-radioactief dragermateriaal, of b. zijn omgeven door een omhulling van niet-radioactief materiaal, een en ander met dien verstande dat zowel het onder a. bedoelde dragermateriaal als de onder b. bedoelde omhulling voldoende weerstand biedt om onder normale gebruiksomstandigheden elke verspreiding van radioactieve stoffen uit de bron te voorkomen.
Een interventieniveau is een blootstellingsniveau waarboven – als de
situatie dat toelaat – specifieke maatregelen overwogen moeten
worden, zoals evacuatie of schuilen.
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Interventiezone

Zone waar binnen, gebaseerd op actuele gegevens, het treffen van
specifieke maatregelen gerechtvaardigd is. Het betreft hier de
'warme situatie'.
Isotoop
Een isotoop is een verschijningsvorm van een (radioactief) element.
Verschillende isotopen van één element (zoals uranium) hebben een
gelijk aantal protonen in de kern en verschillen alleen in het aantal
neutronen in de kern, waardoor de massa's van de kernen verschillen.
Jodiumprofylaxe
Jodiumprofylaxe is het preventief slikken van jodium(tabletten) om
de opslag van radioactief jodium in onze schildklier zoveel mogelijk
te voorkomen.
Jodiumprofylaxe Predis- Is het uitdelen van tabletten aan vooraf bepaalde doelgroepen zontributie
der dat er een acute dreiging is van kernongeval of lozing van radioactief jodium.
Jodiumprofylaxe
Nooddistributie is het uitdelen van jodiumtabletten bij een concrete
Nooddistributie
dreiging van een lozing van radioactief jodium of kernongeval aan
mensen die (nog) geen beschikking hebben over jodiumtabletten.
KCB
Kernenergiecentrale Borssele
KCD
Kernenergiecentrale Doel
Kernongeval
Een ongeval met een kernreactor
Kew
Kernenergiewet
KNMI
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
KWR
KIWA Watercycle Research Institute (voormalig KIWA)
LNV
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
LOCC
Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum
Maatregel
Actie die wordt genomen om de fysieke en psychologische gezondheid van mensen en het milieu te beschermen tegen de gevaarlijke
effecten van blootstelling aan straling. Er wordt onderscheid gemaakt tussen t twee typen: directe en indirecte maatregelen.
MCCb
Ministeriële Commissie Crisisbeheersing; onderdeel van de nationale
crisisbeheersingsstructuur.
Melding
Onmiddellijk bericht naar een officieel contactpunt over een situatie
die tot een crisis kan leiden.
MIC
Meld- en Informatie Centrum
Begrip of afkorting
Betekenis of omschrijving
MWe
Mega Watt (elektrisch). De eenheid voor het elektrische uitgangsvermogen van energiecentrales
MWth
Mega Watt (thermisch). De eenheid voor het totale (warmte) vermogen van kernreactoren. Dit is ongeveer een factor 3 hoger dan
het elektrische uitgangsvermogen.
Nationale NCS OrganiDe totale structuur die bestaat uit de CETsn en de generieke crisisbesatie
heersingsonderdelen MCCB, ICCB, het IAO, het NCC, het NKC en het
LOCC
NCC
Nationaal Crisiscentrum; interdepartementaal coördinatiecentrum
en knooppunt van en voor de informatievoorziening op nationaal niveau
NCS
Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten
NCTV
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
NHC
Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming
NKC
Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie; onderdeel van de nationale
crisisbeheersingsstructuur
NMR
Nationaal Meetnet Radioactiviteit
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NRG
NVIC
NVWA
Off-site
Ongeval

Operationeel concept

Operationele beslissing

Preparatiezone

PSH
PVO
Radiologisch ongeval
Rampbestrijdingsplan
rbpSI
RBT
Respons
RGEN
RIKILT
RIVM
RIVM/cGM

RIVM/VLH
RNPK
ROT
Sievert (Sv)
Splijtstof

Splijtstofmateriaal
Steunpuntregio

Stralingsongeval

Nuclear Research & Consultancy Group
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
Nationale Voedsel en Waren Autoriteit
Buiten de begrenzing vallend van het gebied van de vergunninghouder.
Gebeurtenis als gevolg waarvan straling vrijkomt of dreigt vrij te komen die tot een verhoogd risico leidt of kan leiden voor mens en/of
milieu, of
Gebeurtenis die ter voorkoming of vermindering van een verhoogd
stralingsrisico voor mens en/of milieu een gecoördineerde inzet van
diensten en organisaties van verschillende disciplines vergt.
Beschrijving op hoog niveau van de algemene benadering om kritische responstaken uit te voeren. Het operationeel concept vormt de
basis voor de ontwikkeling van responsprocedures.
In de context van dit document wordt onder operationele beslissing
de directe bevel- en controlestructuur met betrekking tot hulpverleners verstaan.
Zone waar binnen bepaalde maatregelen moeten zijn voorbereid;
bijvoorbeeld een logistiek plan voor evacuatie of voor de verspreiding van jodiumprofylaxe. De grootte van de preparatiezones kan
verschillen per type maatregel.
Psychosociale hulpverlening
Protocol Verdachte Objecten
Een ongeval met radioactieve stoffen zijnde niet splijtstof en/of
splijtstof materiaal.
Het rampbestrijdingsplan is een gebruiksklaar plan dat kan worden
opgesteld voor elke ramp of zwaar ongeval.
Rampbestrijdingsplan Stralingsincidenten
Regionaal Beleidsteam
Acties die worden uitgevoerd door een individu en/of organisaties
om een ongeval situatie te beheersen.
Radiologisch en Gezondheidskundig Expertise Netwerk
Instituut voor Voedselveiligheid verbonden aan Wageningen Universiteit en Researchcentrum
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, onderdeel van VWS
RIVM - Het centrum voor Gezondheid en Milieu (cGM); bundeling
van expertise onder leiding van het RIVM dat gezondheidsonderzoek
uitvoert bij een ramp of zwaar ongeval
RIVM - Centrum Veiligheid
Gerevitaliseerd Nationaal Plan Kernongevallen
Regionale Operationeel Team
Eenheid voor de equivalente of effectieve dosis ioniserende straling
waaraan een mens in een bepaalde periode is blootgesteld
Stoffen, welke ten minste een bij algemene maatregel van bestuur
te bepalen percentage uranium, plutonium, thorium of andere daarbij aangewezen elementen bevatten (de brandstofstaven die in bv
de reactor zit)
Grondstof voor splijtstof
Zes veiligheidsregio's die toegerust zijn om bij ongevallen CBRN-deskundigheid en faciliteiten te kunnen leveren aan omliggende veiligheidsregio's.
Zie ongeval
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URENCO

Uranium Enrichment Corporation. Inrichting die uranium verrijkt tot
splijtstof voor kerncentrales.
Veiligheidsregio
Een samenwerkingsverband tussen gemeenten, gericht op brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing, bevolkingszorg en
de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR).
Veiligheidszone
Zie preparatiezone, term gebruikt binnen de BARK regeling van Defensie
JenV
Ministerie van Justitie en Veiligheid
VWS
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Watermanagementcen- Landelijke Dienst van Rijkswaterstaat ziet toe op de toestand en het
trum Nederland
gebruik van het NL hoofdwatersysteem via waterbeheer
(WMCN)
Wvr
Wet veiligheidsregio’s
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BIJLAGE 2: Rampbestrijdingsplankaart arbpSI
De rampbestrijdingsplankaart is tot stand gekomen onder regie van multidisciplinaire planvorming crisismanagement Veiligheidsregio Zeeland in samenwerking met de keten- en crisispartners en Nucleair Adviseurs Veiligheidsregio Zeeland.
Toelichting rampbestrijdingsplankaart (rbpk)
De rbpk is speciaal ontworpen voor crisisteams. De rbpk helpt om de specifieke kenmerken geldend voor het thema stralingsincidenten te doorzien. Belangrijke directe - en indirecte maatregelen en aandachtspunten zijn in beeld gebracht. Dit is een hulpmiddel om de achterstand van de
crisisorganisatie bij acute crisissituaties te verkleinen.
Naam
rampbestrijdingsplankaart
Rampbestrijdingsplankaart
arbpSI KCB, KCD

Rampbestrijdingsplankaart
arbpSI BT

Toepassingsniveau
Strategisch, Tactisch en
Operationeel
RBT, ROT en eventueel van toepassing CoPI

Vindplaats
RCC OPINFO-VRZ
Viadesk OPINFO-VRZ
Sharepoint Bz

Strategisch
RBT

RCC OPINFO-VRZ
Viadesk OPINFO-VRZ
Sharepoint Bz
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