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Wijzigingen op basis van wijzigingen in wet- en regelgeving Wvr, Bvr,
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planvorming. Afstemming met planvorming veiligheidsregio’s in Nederland.

Het beheer van het plan is belegd bij Veiligheidsregio Zeeland. Het beheerproces van wijzigingen
is beschreven in dit plan.
Het plan wordt geactualiseerd. Om deze cyclus te faciliteren worden de wijzigingsverzoeken centraal geregistreerd. Wijzigingsverzoeken kunnen worden ingediend via het onderstaande e-mailadres:
Veiligheidsregio Zeeland
Multidisciplinaire planvorming crisismanagement
Postbus 8016
4330 EA Middelburg

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

Bij ontvangst van een wijzigingsverzoek wordt deze geregistreerd. Binnen de beheercyclus van
het plan worden de wijzigingsverzoeken beoordeeld door de beheergroep van het plan. Afhankelijk van de beoordeling van de beheerd wordt de wijziging doorgevoerd. De indiener van een wijzigingsverzoek krijgt een terugkoppeling over de beoordeling van de beheergroep. Wijzigingsverzoeken worden alleen in behandeling genomen als deze duidelijk omschreven zijn en de indiener
bekend is bij Veiligheidsregio Zeeland.
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Samenvatting
Brzo-inrichtingen in Nederland moeten op basis van het Besluit risico’s en zware ongevallen kunnen aantonen dat zij een aanvaardbaar risico vormen voor de omgeving. Om te kunnen voldoen
aan de voorschriften die op bepaalde activiteiten van toepassing zijn vragen zij de benodigde vergunningen aan bij het bevoegde gezag. Brzo-inrichtingen moeten bij de aanvraag van een milieuvergunning een veiligheidsrapportage indienen. In de veiligheidsrapportage is beschreven welke
risico’s aanwezig zijn en welke maatregelen het betreffende bedrijf heeft getroffen om de risico’s
tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Daarnaast is beschreven welke maatgevende scenario’s in aanmerking komen voor een uitwerking in het rampbestrijdingsplan.
Zelfs wanneer een Brzo-inrichting volledig compliant is, blijft een restrisico bestaan, 100% veiligheid kan nooit worden gegarandeerd. Scenario’s waarvan de gevolgen zeer ernstig zijn, worden
rampen genoemd – deze rampscenario’s hebben in de praktijk een kleine kans van optreden.
In het algemeen rampbestrijdingsplan (arbp) Brzo-inrichtingen zijn de rampscenario’s rondom
Brzo inrichtingen generiek uitgewerkt. Dit plan heeft als doel om op een gestructureerde wijze
ordening te brengen in bestuurlijke en operationele taken, bevoegdheden en processen van de
verschillende bij de rampbestrijding betrokken overheden, hulpdiensten en organisaties. In aanvulling op het crisisplan is voor ieder Brzo-inrichting een operationeel rampbestrijdingsplan met
bedrijfsspecifieke informatie uitgewerkt. De algemene organisatie voor de bestrijding van rampen- en crisis is uitgewerkt in het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Zeeland.
Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met de betrokken Brzo-inrichtingen en publieke
organisaties. De concrete uitwerking van de rampscenario’s is ontleend uit de informatie van het
bestuurlijk vastgestelde Veiligheidsrapport dat door de Brzo-inrichting bij het bevoegde gezag is
ingediend. Het geheel van alle maatregelen moet er toe leiden dat de gevolgen van zware ongevallen en rampen voor de omgeving zoveel mogelijk worden beperkt door een adequaat bestuurlijk en operationeel optreden van alle bij de rampenbestrijding betrokken partners. In de visie op
planvorming staat de operationele bruikbaarheid voorop. Om operationele bruikbaarheid te realiseren is uitgegaan van de noodzakelijke en gewenste informatie, nieuwe methodieken waarmee noodzakelijke gegevens kunnen worden gegenereerd en de technische mogelijkheden om
deze informatie ad hoc beschikbaar te maken. De operationele plannen bevatten de functiegerichte instructies / checklists en voorbewerkte gegevensbestanden ter ondersteuning van het
operationele gebruik van de plannen.
Planvorming:
Het arbp Brzo-inrichtingen is een generiek plan dat van toepassing is op de ongevallenbestrijding
bij alle hogedrempelinrichtingen, lagedrempelinrichtingen, nieuwe, bestaande en andere inrichtingen, overige inrichtingen met o.a. een verhoogd risico en inrichtingen die onder het verdrag
van Helsinki van 1992 vallen inzake grensoverschrijdende gevolgen van industriële inrichtingen
die een effect hebben op Nederlands grondgebied. Dit arbp is o.a. gebaseerd op de maatgevende scenario’s, die in de veiligheidsrapportages van de inrichtingen zijn uitgewerkt. De maatgevende scenario’s uit het rampbestrijdingsplan zijn verbonden met het Regionaal Risicoprofiel
Veiligheidsregio Zeeland. Alle basis incidentscenario’s komen terug binnen de gekozen scenario’s
van het Regionaal Risicoprofiel. De maatgevende scenario’s zijn vastgelegd in scenariokaarten.
Vakbekwaam worden en blijven Brzo-inrichtingen:
Per inrichting worden de basis incidentscenario’s voor rampenbestrijding beoefend door een monodisciplinaire inzet en/of multidisciplinair door een voltallige CoPI-bezetting. Het arbp Brzo-inrichtingen wordt getoetst op juistheid, volledigheid en bruikbaarheid. Voor deze oefeningen is
het van belang om de functionarissen die bij een incident een functie kunnen vervullen ook
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daadwerkelijk deel te laten nemen aan deze oefeningen. Hiertoe behoort ook de liaison van de
Brzo-inrichting.
Er dient afstemming te zijn met de toezichthoudende instanties/collega’s zoals van risicobeheersing, deze dienen immers periodiek aspecten te toetsen die aansluiten bij de te plannen oefeningen.
Middelburg 2020, multidisciplinaire planvorming crisismanagement.
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1
1.1

Algemeen
Inleiding
Veiligheidsregio Zeeland is met haar risicoprofiel één van de grootste risicogebieden van Nederland. Het uitgebreide industrie- en havengebied en de daarbij horende infrastructuur brengt een
verhoogde kans op grote incidenten en mogelijke ramp en/of crisis met zich mee. In de omgeving
zijn een aantal hogedrempel en lagedrempel Brzo-inrichtingen gevestigd. De hogedrempelinrichtingen zijn veiligheidsrapportage-plichtig op basis van het besluit risico’s en zware ongevallen. Op
grond van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) heeft
Veiligheidsregio Zeeland een algemeen rampbestrijdingsplan ontwikkeld en in beheer.
Na invoering van de Brzo-regelgeving is tussen 2003-2015 in Veiligheidsregio Zeeland voor een
14-tal hogedrempelinrichtingen een specifiek rampbestrijdingsplan opgesteld. Na 2015 zijn alle
rampbestrijdingsplannen vervangen door het algemeen rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen,
met per hogedrempelinrichting een specifieke rampbestrijdingsplankaart (rbpkaart). Tevens is
voor de nieuwe inrichtingen een rampbestrijdingsplankaart ontwikkeld. In samenwerking met de
exploitanten van de hogedrempelinrichtingen is de rampbestrijdingskaart middels een crisismanagementtraining en een CoPI oefening in de praktijk getoetst op juistheid, volledigheid, bruikbaarheid en geëvalueerd.
Het algemene rampbestrijdingsplan met de daarbij behorende rampscenario’s is o.a. gebaseerd
op de veiligheidsrapportages van de betreffende hogedrempelinrichtingen. In de planvorming
zijn meerdere basisscenario’s te onderscheiden op basis van verschijningsvorm en bestrijdingsmaatregelen. Op basis van het Regionaal Risicoprofiel en de veiligheidsrapportages van
hogedrempelinrichtingen wordt bepaald welke basisscenario’s van toepassing zijn. Deze basisscenario’s zijn uitgewerkt en verrijkt met een aantal generieke scenario’s die typerend zijn voor
hogedrempelinrichtingen gelegen in Zeeland.
Jaarlijks komen er nieuwe hogedrempelinrichtingen bij. Deze bedrijven dienen binnen een jaar
na vestiging een veiligheidsrapportage op te stellen. Vervolgens dient na volledig verklaring van
de veiligheidsrapportage binnen een jaar een rampbestrijdingsplan te worden vastgesteld. In
Zeeland is gekozen voor een algemeen rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen met een specifieke rampbestrijdingsplankaart per hogedrempel inrichting.
In de huidige rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt in toenemende mate gebruik gemaakt
van digitale informatiemiddelen. Hiermee kan ad-hoc informatie worden verkregen, wat ten
goede komt voor de actualiteit van de beeldvorming en de informatiebehoefte van de (operationele) hulpverlener.
Het algemeen rampbestrijdingsplan Brzo-inrichting wordt o.a. gebruikt in het kader van vakbekwaamheid (kennisoverdracht, vakbekwaam worden en blijven). De rampbestrijdingsplankaart
wordt in de praktijk toegepast in de eerste uren tijdens een (dreiging) van een Brzo-incident. De
planvorming is actueel en kan in zowel de koude- als de warme fase worden toegepast.
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Figuur 1: toepassing planvorming

1.2

Leeswijzer
Het algemeen rampbestrijdingsplan is als volgt opgebouwd:
Hoofdstuk 1: inleiding
Hoofdstuk 2: randvoorwaardelijke processen Dit hoofdstuk bevat een uitwerking met specifieke
afspraken met betrekking tot melding en alarmering, leiding en coördinatie, op- en afschaling,
informatiemanagement, crisiscommunicatie en de nafase.
Hoofdstuk 3: generieke scenario’s bevat het generieke deel, waarin een aantal categorieën met
in maatgevende scenario’s beschreven zijn.
Hoofdstuk 4: overzicht per Brzo-inrichting geeft een overzicht van alle hogedrempelinrichtingen
met daarbij aangegeven welke scenario’s er op deze inrichtingen van toepassing zijn, waarbij tevens is vastgesteld dat voor de Zeeuwse hogedrempelinrichtingen een grote overlap in scenario’s
bestaat en zoomt in op voor de inrichting specifieke geldende omstandigheden en maatregelen.
Hoofdstuk 5: Bijlagen: De belangrijkste bijlagen specifiek behorend bij het plan.

1.3

Doel van het rampbestrijdingsplan
Het doel van het arbp is het op een gestructureerde wijze ordenen van taken, bevoegdheden en
plannen van de verschillende bij het (dreigende) Brzo-ongeval betrokken overheden, hulpdiensten en organisaties. Het arbp is bedoeld voor operationele en bestuurlijke functionarissen die te
maken kunnen krijgen met een (dreigend) Brzo-ongeval met effecten op Nederlands grondgebied. Het arbp geeft inzicht in de mogelijke gevolgen bij een (dreigend) Brzo-ongeval en de belangrijkste aandachtspunten hierbij voor hulpdiensten en ketenpartners. De functionarissen en
bestuurders kunnen naar aanleiding van het arbp en specifieke rampbestrijdingsplankaarten
vaststellen wat de benodigde maatregelen zijn en wie voor de uitvoering van deze maatregelen
verantwoordelijk is.
Veiligheidsregio Zeeland is aangewezen om de taken op het gebied van de regionale bestuurlijke
en operationele coördinatie uit te voeren. Het arbp is opgesteld voor een ongeval met een Brzoinrichting. De maatregelen ten aanzien van de effecten op Nederlands grondgebied (inclusief
buurland België) van een Brzo-inrichting zijn specifiek in dit plan beschreven. Tevens kan het plan
toegepast worden bij laagdrempelige inrichtingen. Het plan is gericht voor gebruik tijdens het
eerste operationele optreden ter plaatse bij een ongeval, ramp of crisis. Voor de hogedrempelinrichtingen zijn bedrijfsspecifieke rampbestrijdingsplankaarten ontwikkeld (hierna genoemd:
rbpk).

Bestuurlijk en wettelijk kader
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Seveso III-richtlijn, Brzo 2015 en Rrzo
Binnen de Europese Unie geldt de Seveso III-richtlijn. Deze Europese Seveso III-richtlijn heeft tot
doel zware ongevallen waarbij grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen betrokken zijn te voorkomen en de gevolgen van zulke ongevallen voor mens en milieu te beperken, die daarbij bepalingen inzake grensoverschrijdende samenwerking bevat. De Europese Seveso III- richtlijn is in
Nederland geïmplementeerd in het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015)1. De Regeling risico's zware ongevallen (Rrzo 2016)2 is vanaf 4 maart 2016 van kracht.
Verdrag van Helsinki
In het grensgebied is het verdrag van Helsinki van toepassing. Het verdrag van Helsinki heeft tot
doel het beschermen van de mens en het milieu tegen industriële ongevallen, die grensoverschrijdende gevolgen kunnen hebben en het bevorderen van een actieve internationale samenwerking tussen de verdragspartijen bij het voorkómen en de bestrijding van dergelijke ongevallen.
• Het gaat hierbij om identificatie van naburige bedrijven die een rol kunnen spelen bij het
veroorzaken of verergeren van een zwaar ongeval.
• Het risico op een zwaar ongeval kan hoger worden door een grotere kans op natuurrampen als gevolg van de locatie van de inrichting. Tijdens de voorbereiding van scenario's
voor zware ongevallen dient daarmee rekening gehouden te worden.
• Onder de reikwijdte van dit verdrag vallen bedrijven die binnen een zone van 15 kilometer van de landsgrens gevestigd zijn, indien het verspreiding via lucht betreft. Indien het
verspreiding via water betreft, is bepaald dat bedrijven minder dan twee gemiddelde
stroomdagen verwijderd van de landsgrens moeten zijn. Het verdrag omvat alleen de hogedrempelinrichtingen zoals bedoeld in het Brzo 2015.

1
2

Brzo 2015 http://wetten.overheid.nl/BWBR0036791/
Rrzo 2016 http://wetten.overheid.nl/BWBR0037692/
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1.4

Samenhang planvorming
Onderstaand figuur geeft de planvorming op hoofdlijnen weer, die voor het rampbestrijdingsplan
van toepassing is. Deze plannen zijn beschikbaar gesteld op de netwerken van de Veiligheidsregio.
Figuur 2: samenhang planvorming

DEFINITIEF ONTWERP algemeen rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen v1.99
Onderdeel van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Zeeland
terinzagelegging augustus- oktober 2020

12-114

1.5

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. Dit algemeen rampbestrijdingsplan Brzo-incidenten is een operationalisering
van het crisisplan. Voor bedrijfsspecifieke informatie kan teruggevallen worden op het document
Overzicht Crisisbeheersing Industriële Veiligheid Veiligheidsregio Zeeland (OCIV-VRZ). Indien in
dit plan geen nadere uitwerking is verzorgd, kan op het crisisplan worden teruggevallen.
Dit plan is van toepassing op incidenten:
•
•

•

•
•

3
4

waarop de Wet veiligheidsregio’s en het Besluit veiligheidsregio’s van kracht is;
die tot een ramp leidt in een hogedrempelinrichting of categorie van hogedrempelinrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 3
en ten aanzien van een calamiteit in een inrichting die in een andere staat is gelegen
(grensoverschrijdend) met effecten op Nederlands grondgebied.
die plaatsvinden in of op de terreinen van zoals bedoeld in het Besluit risico’s zware ongevallen4;
- Hogedrempelinrichting (voorheen VR-inrichting)
Een inrichting waar gevaarlijke stoffen in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de
hoeveelheden, genoemd in de kolom 3 van deel 1 of kolom 3 van deel 2 van bijlage I
bij de richtlijn, aanwezig zijn of mogen zijn, in voorkomend geval gebruikmakend van
de sommatieregel, bedoeld in aantekening 4 bij bijlage I bij de richtlijn;
- Lagedrempelinrichting (voorheen PBZO-inrichting)
Een inrichting waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn of mogen zijn in hoeveelheden
gelijk aan of groter dan de hoeveelheden, genoemd in kolom 2 van deel 1 of kolom 2
van deel 2 van bijlage I bij de richtlijn, die evenwel niet gelijk zijn aan of niet groter
zijn dan de hoeveelheden, genoemd in kolom 3 van deel 1 of in kolom 3 van deel 2
van bijlage I bij de richtlijn, in voorkomend geval gebruikmakend van de sommatieregel, bedoeld in aantekening 4 bij bijlage I bij de richtlijn;
- Nieuwe, bestaande en andere inrichting
Een nieuwe inrichting is een bedrijf dat door wijzigingen in het bedrijf Brzo-plichtig
wordt. Een bestaande of andere inrichting is een bedrijf dat door wijzigingen in regelgeving (bv nieuwe indeling CLP) Brzo-plichtig wordt of waarvoor een andere drempelwaarde van toepassing wordt. Het verschil wordt gemaakt, omdat er in het Brzo
2015 verschillende termijnen zijn opgenomen voor de exploitanten om aan hun verplichtingen te voldoen.
- Overige inrichtingen
Inrichtingen waarvan onderdelen zijn aangewezen als hoge- of lagedrempelinrichting
of niet aangewezen bedrijven met een verhoogd risico.
Waarbij gecoördineerde hulpverlening van publieke- en private partners noodzakelijk is.
Gelet op het generieke karakter van dit rampbestrijdingsplan is het ook van toepassing
voor de afhandeling van incidenten bij overige inrichtingen.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0036791/
Brzo-2015, art.1 & https://www.infomil.nl/onderwerpen/veiligheid/brzo-2015
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De formele grondslag voor het rampbestrijdingsplan voor Brzo-inrichtingen is gelegen in:
• artikel 8 Brzo-inrichtingen (Brzo);
• artikel 17 Wet veiligheidsregio’s (Wvr);
• artikel 6.1.1. lid 1 Besluit veiligheidsregio’s (Bvr);
• RRZO (de uitvoeringsmaatregelen van Brzo 2015)

1.6

Externe Beveiligingsorganisatie (EBO)
Voor hoogdrempelige Brzo-inrichtingen in Zeeland is een plan Externe Beveiligingsorganisatie
(hierna EBO) ontwikkeld.
Algemeen
Brzo inrichtingen zijn volgens wet- en regelgeving verplicht om beveiligingsmaatregelen te treffen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om materiaal te beveiligen tegen diefstal en sabotage.
Deze maatregelen verwoordt de inrichting in de Interne beveiligingsorganisatie (hierna IBO).
De vergunninghouder wordt in de beveiliging ondersteund door de overheid in die gevallen
waarin de dreiging zulke extreem gewelddadige of andere vormen aanneemt, dat daar op eigen
kracht geen weerstand meer tegen kan worden geboden. Voor deze gevallen dient er per inrichting een plan EBO te zijn. De politie stelt dit plan op in nauwe samenwerking met o.a. Veiligheidsregio Zeeland.
EBO
Het plan EBO betreft een specifiek beveiligingsplan vanuit de overheid en beperkt zich tot een
fysieke dreiging of op een object vanuit terroristisch oogmerk binnen een aangewezen sector van
het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding (Atb) van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) van het ministerie Justitie en Veiligheid. Sinds 2005 kennen we de
Atb-systematiek, die in 2018 is geactualiseerd. Hierdoor is het ATb aangesloten op bestaande crisisstructuren. Op lokaal niveau gaat het hierbij om de gezagsdriehoek en/of de multidisciplinaire
crisisorganisatie. Op nationaal niveau betreft dit de nationale crisisorganisatie. Met betrokken
bedrijven vindt op lokaal/regionaal niveau één-op-één- contact plaats om te informeren en
maatregelen af te stemmen.
De 15 bedrijfssectoren die op het ATb zijn aangesloten, zijn sectoren die in financieel-economische zin van vitaal belang zijn of een aantrekkelijk doelwit lijken voor terroristen. Het gaat om de
volgende sectoren: zeehavens, olie, chemie, drinkwater, elektriciteit, telecom, gas, nucleair, financieel, spoor, stads- en streekvervoer, publieksevenementen, hotels, tunnels- en waterkeringen, luchthavens. Brzo-inrichtingen vallen onder de genoemde locaties. Een dreigingsinschatting
op grond van de ernst en waarschijnlijkheid ondersteund door een bestuurlijke rapportage is leidend voor het advies dat aan de gezagsdriehoek wordt gegeven vanuit de politie inzake de te nemen maatregelen. De operationele maatregelen zijn beschreven in een afzonderlijk operationeel
plan specifiek geldend voor de Brzo-inrichting. Dit plan is beschikbaar bij het Regionale bureau
Conflict- en Crisisbeheersing (RCCB).
Bij storingen in het bedrijfsproces dan wel bij andere crisistypen is het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Zeeland en het algemeen rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen van toepassing.
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1.7
1.7.1

Interregionaal en internationaal
Interregionaal
Omliggende veiligheidsregio’s
In de aangrenzende Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Veiligheidsregio Midden-en-WestBrabant zijn een tal van hoogdrempelige bedrijven gevestigd die een mogelijk effect kunnen hebben op Zeeuws grondgebied.
Figuur 3: bovenregionale effecten en GRO

1.7.2

Internationaal
Veiligheidsregio Zeeland grenst aan buurland België met de Provincie Antwerpen, Provincie OostVlaanderen en Provincie West-Vlaanderen. Industriegebieden in Nederland en België tellen een
aantal hoogdrempelige bedrijven, die mogelijk effect hebben op Nederlands en Belgisch grondgebied.
Veiligheidsregio Zeeland, de Provincie Antwerpen, Provincie Oost-Vlaanderen en Provincie WestVlaanderen hebben afspraken5 gemaakt inzake crisisbeheersing en noodplanning. Deze afspraken hebben onder andere betrekking op grensoverschrijdende bijstandsverzoeken, informatieuitwisseling en afstemming.

5

Bilaterale bijstandsovereenkomsten en Protocol GROS Crisisbeheersing en Noodplanning – Operationele Informatie (OPINFO) Veiligheidsregio Zeeland.
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Dit rampbestrijdingsplan is in het kader van grensoverschrijdende afspraken afgestemd op de bestaande grensoverschrijdende protocollen en afspraken met de Belgische Provincie Antwerpen,
Provincie Oost-Vlaanderen en Provincie West-Vlaanderen. Dit betekent dat in het kader van een
ongeval de Noodcentrale 112 en de Gouverneur (Federale dienst Noodplanning) van de desbetreffende provincie geïnformeerd wordt. Dit is wederzijds afgesproken en deze verwittiging vindt
wederzijds plaats.
De plannen voor crisisbeheersing zijn wederzijds op elkaar afgestemd en houden rekening met
het grensoverschrijdende karakter van een ramp bij een Brzo-inrichting / Seveso-inrichting.
•

•

1.8

Bij (dreigend) ongeval met mogelijk effecten op Belgisch grondgebied wordt de Noodcentrale 112 en de Gouverneur (dienst noodplanning) van de desbetreffende Belgische
Provincie geïnformeerd over het (dreigend) ongeval en over de maatregelen die door
Veiligheidsregio Zeeland genomen worden. Deze verwittiging vindt andersom ook plaats.
In het kader van goed nabuurschap wordt de Noodcentrale 112 en de Gouverneur
(dienst noodplanning) van de desbetreffende Belgische Provincie geïnformeerd over de
maatregelen die door Veiligheidsregio Zeeland genomen worden bij een (dreigend) ongeval met effecten die zich beperken tot Nederlandse grondgebied. Deze verwittiging
vindt andersom ook plaats.

Vaststellingsprocedure
Het bestuur van Veiligheidsregio Zeeland draagt er zorg voor dat met passende tussenpozen
doch ten minste éénmaal per drie jaar het rampbestrijdingsplan opnieuw wordt bezien, beproefd
en indien nodig bijgewerkt. Bij de herziening wordt rekening gehouden met veranderingen die
zich in de betrokken inrichtingen en bij de betrokken Veiligheidsregio hebben voorgedaan, met
nieuwe technische kennis en met inzichten omtrent de bij rampen te nemen maatregelen (artikel
6.1.7.). Het algemeen rampbestrijdingsplan is openbaar, maar onder verwijzing naar artikel 10,
lid 1, onder c en lid 2 onder e van de Wet openbaarheid van bestuur wordt publicatie van de specifieke rampbestrijdingsplankaarten achterwege gelaten.
Artikel 6.1.4 Besluit Veiligheidsregio’s:
• Op de vaststelling van het rampbestrijdingsplan of van wijzigingen daarvan is afdeling 3:4
van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat artikel 43 van de wet van toepassing is op alle informatie die ter inzage wordt
gelegd.
• Indien met betrekking tot de inrichting met toepassing van artikel 19.3 van de Wet milieubeheer van een document een tweede tekst is overgelegd waaruit vertrouwelijke gegevens als in dat artikel bedoeld zijn weggelaten, wordt alleen deze tekst ter inzage gelegd.
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1.9

Beheer, borging en actualisatie

1.9.1

Gebruik van Evaluatiegegevens
We leven in een informatiemaatschappij wat inhoudt dat veel draait om kennis en kennisontwikkeling. Informatie speelt hierin een belangrijke rol, zo ook bij het op peil houden en verbeteren
van de kwaliteit van de crisisbeheersing op inrichtingen in de breedste zin van het woord.
Kennis kan op diverse manieren worden verkregen en toegepast. Het betreft hier met name kennis die opgedaan wordt met het oefenen en kennis die voortkomt uit de ervaringen met rampen
en crisis in Nederland elders in de wereld. Wereldwijd vinden er talloze rampen en crises plaats.
Informatie, foto's, films, onderzoeksrapporten, geleerde lessen en best practices uit deze rampen
en crises kunnen gebruikt worden voor opleiding, training en oefening. Veel informatie is te vinden in de media zoals tv en internet en dan specifiek in foto's en films. Tevens zijn onderzoeksrapporten van inspecties, overheden en andere instanties met nuttige conclusies en aanbevelingen. Het volgen van de media en het lezen van onderzoeksrapporten dienen integraal deel uit te
maken van de voorbereiding. Evaluaties van multidisciplinaire oefeningen kunnen worden gebruikt voor optimalisatie van dit plan, het noodplan en alle onderliggende planvorming, procedures, processen en werkinstructies van de betrokken partijen. Via een eenvoudig te organiseren
'deming circle' met de stappen 'plan', 'do', 'check' en 'act' kunnen planvorming, ondersteunend
beleid en de uitvoering hiervan in verband gebracht worden met oefendoelen, -evaluaties en andere nuttige informatie. Het arbp zal, minimaal één keer per drie jaar, worden geactualiseerd of
eerder indien hier aanleiding voor is. De rampbestrijdingsplankaarten worden actief actueel gehouden.

Figuur 4: planvorming en blijven leren
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2
2.1

Randvoorwaardelijke processen
Inleiding
Om de organisatie van de incidentbestrijding zo goed mogelijk in te richten en op te bouwen zijn
de randvoorwaardelijke processen van belang. Deze processen vormen gezamenlijk de basis voor
crisismanagement. In het kader van dit plan worden de volgende hoofdprocessen onderscheiden
en in deze paragraaf nader uitgewerkt.
1.
2.
3.
4.

Melding en alarmering.
Op- en afschaling.
Leiding en coördinatie.
Informatiemanagement.

Aangevuld in dit document met:
•
•
•

Crisiscommunicatie.
Nafase.
Overzicht responsprocessen per partner/kolom.

Onderstaande tabel geeft aan wie 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
Scenario’s
Binnenlandse
Brzo-inrichting
Buitenlandse
Brzo-inrichting

Melding en
alarmering

Op- en afschaling

Leiding en
Informatiecoördinatie management Communicatie Nafase

VR en exploitant

VR

VR

VR i.s.m.
exploitant

VR i.s.m. exploitant

VR

VR en buurland/EU

VR en
buurland/EU

VR en
buurland/EU

VR i.s.m.
buurland

VR i.s.m.
buurland

VR
buurland/EU

Tabel 1: coördinatie/regie op hoofdprocessen bij binnenlandse en buitenlandse Brzo-inrichting
VR=Veiligheidsregio
Rijk= Rijksoverheid breed bijvoorbeeld in MCCb / ICCb
NKC=Nationaal kernteam Crisiscommunicatie
Nafase = herstel + nazorg
EU=Europese Unie
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2.2
2.2.1

Melding en alarmering
Algemeen
Het proces “melding en alarmering” volgt de generieke afspraken uit het regionaal crisisplan. In
deze paragraaf wordt enkel ingegaan op de specifieke afspraken die van toepassing zijn in geval
van een (dreigend) ongeval bij een inrichting met een potentieel gevaar voor de omgeving. Om
een veilige en verantwoorde inzet van hulpdiensten mogelijk te maken is een heldere meldingsen alarmeringsprocedure noodzakelijk. Op basis van een melding wordt de meldkamer regio
Zeeland West-Brabant (hierna genoemd de meldkamer) direct geïnformeerd en/of gealarmeerd
en start de inzet van hulpdiensten met een communicatie tussen de meldkamer en de exploitant.
Van belang hierbij is dat beide organisaties voldoende kennis moeten hebben over elkaars functioneren. Verificatie van de ontvangen melding vindt plaats en aanvullende informatie wordt ingewonnen. Na melding van een storing / ongevalclassificatie door de exploitant onderneemt de
meldkamer de benodigde acties. Hierbij wordt op basis van de dan beschikbare informatie, aard,
omvang en locatie van het incident een eerste opschalingsniveau bepaald.
Het aannemen van een melding van een (dreigend) ongeval en het alarmeren van de hulpverleningsdiensten en ketenpartners is de eerste stap in het opstarten van een crisisorganisatie
(hoofdstructuur). Bij een (dreigend) ongeval zijn verschillende internationale, nationale, regionale, lokale overheden en bevolking en organisaties en hun meldkamers betrokken. Met als gevolg dat een melding langs verschillende wegen een meldkamer kan bereiken. Voor een snelle
hulpverlening is het belangrijk dat een melding snel wordt omgezet in een effectieve alarmering.
Dat is te bereiken door een vaste structuur te hanteren voor de verwerking van een melding en
de alarmering van eenheden.
Cruciaal binnen het proces melding & alarmering is de exploitant, Meldkamer regio Zeeland
West-Brabant, de DCMR Milieudienst Rijnmond, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT /
Min IenW), het ministerie van Justitie en Veiligheid (Min J&V), het Nationaal Crisis Centrum
(NCC), het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC-IenW), de Belgische
Noodcentrale 112, de Federale dienst Noodplanning van de Belgische provincies, de Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en het Belgische Nationaal Crisiscentrum (NCCN) en partijen die die direct belang hebben bij een onverwijlde mededeling.
Het proces dient dusdanig ingericht te zijn een melding van een (dreigend) ongeval, die bij meldkamer binnenkomt ook bij andere betrokken meldkamers terechtkomt, zodat alle benodigde
hulpverleningsdiensten en ketenpartners gealarmeerd kunnen worden.
Ongewone voorvallen met en zonder directe significante gevolgen voor het milieu moeten zo
spoedig gemeld worden aan het bevoegd gezag6. Het bevoegd gezag, dat een dergelijke melding
ontvangt doet direct melding aan:
•
•
•

•

6

de burgemeesters van de betrokken gemeenten;
de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT);
de commissarissen van de Koning in de betrokken provincies (in de gevallen dat de gevolgen van het voorval zich voordoen dan wel kunnen voordoen buiten de grenzen van
de gemeente waar de inrichting geheel of in hoofdzaak is gelegen);
gedeputeerde staten van de betrokken provincie in de gevallen dat het voorval verontreiniging of aantasting van de bodem tot gevolg heeft;

Melding van bedrijven aan o.a. de DCMR - Wet Milieubeheer Hoofdstuk 17.

DEFINITIEF ONTWERP algemeen rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen v1.99
Onderdeel van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Zeeland
terinzagelegging augustus- oktober 2020

20-114

•

andere bestuursorganen of overheidsdiensten, die direct belang hebben bij een onverwijlde mededeling.

Deze organisaties fungeren als het ware als ‘spin in het web'. Hierna volgt een beschrijving van
de rol van de meldkamer bij een (dreigend) ongeval, vervolgt door een beschrijving hoe de onderlinge relaties tussen de meldkamer en overige betrokken organisaties ligt.
Het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC-IenW) is het National ContactPoint voor het aan het Verdrag van Helsinki verbonden ‘Industrial Accident Notification’-systeem
(IAN). Het DCC-IenW maakt daarin melding van industriële calamiteiten in de grensregio én ontvangt meldingen vanuit aangesloten lidstaten voor mogelijke effecten op Nederlands grondgebied.
De meldkamer speelt in de eerste fase van een (dreigend) ongeval een belangrijke rol. Vanaf het
moment van melding moet de meldkamer snel en daadkrachtig optreden. De meldkamer alarmeert de voertuigen en functionarissen. Op basis van flexibele opschaling en/of GRIP worden de
functionarissen van de verschillende disciplines gealarmeerd. Tevens zullen ketenpartners (op
basis van onder andere de voorbereidingen in dit plan) worden gealarmeerd. Vanuit de ontvangende meldkamer dient naar andere (mogelijk) betrokken meldkamers in binnen- en buitenland
doorgemeld te worden wat er gaande is.

2.2.2

Randvoorwaarden proces melding en alarmering
•
•
•
•

2.2.3

Het verkrijgen, verifiëren en combineren van de essentiële gegevens van het ongeval bij
Brzo-inrichtingen en deze gegevens vastleggen in het meldkamersysteem, volgens de
vastgestelde norm.
De noodzakelijke gegevens over het ongeval tijdig beschikbaar stellen in het informatiesysteem: het landelijk crisismanagement systeem (LCMS).
De melding bevat gegevens op basis waarvan de meldkamer de juiste hulp- en inzetbehoefte bepaalt.
De initieel benodigde hulp is zo snel mogelijk gealarmeerd door de meldkamer en zo effectief mogelijk beschikbaar.

Melding van een (dreigend) ongeval aan de meldkamer
Naast een spoedige melding van ongewone voorvallen met of/zonder directe significante gevolgen aan het bevoegd gezag vindt een melding plaats aan de meldkamer. Op basis van een melding van een (dreigend) ongeval dient de juiste alarmering plaats te vinden. Om dit proces gestructureerd te laten plaatsvinden, kan de melding door de crisisorganisatie worden geclassificeerd naar ongevalclassificaties.
In Veiligheidsregio Zeeland zijn voor de hogedrempel Brzo-inrichtingen7, inzetbehoeften vastgesteld en geïmplementeerd in het gemeenschappelijk meldkamersysteem (GMS). Dit geldt alleen
voor de inrichtingen met een aangewezen bedrijfsbrandweer. Voor de Brzo-inrichtingen zonder
aangewezen bedrijfsbrandweer vindt de alarmering plaats conform het reguliere proces zoals
uitgewerkt in dit plan. In dit plan is een ongeval geclassificeerd in de onderstaande categorieën
met bijbehorende scenario’s en -kaarten.

7

Veiligheidsrapportage plichtige bedrijven
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Categorie
A
Brandbaar

Scenariokaart
A1
Loodsbrand
A2
Flare-fakkelbrand
A3
Plasbrand / tankbrand
B
Explosief
B1
BLEVE
B2
Gaswolkexplosie
B3
Explosie (vaste stof/vuurwerk)
C
Toxisch
C1
Toxische wolk / dispersie
D
Milieu
D1 Verontreiniging milieu
E
Verstoring
E1
Verstoring
F
Overstroming
F1
Overstroming
G
Grensoverschrijdend G1 Grensoverschrijdend
Tabel 2: categorieën van scenario’s

2.2.4

Brzo-alarmering bedrijfsbrandweer
De Brzo-alarmering – alleen voor bedrijven met een aangewezen bedrijfsbrandweer gaat uit van
een basisalarmering en behoefte gestuurde opschaling. De Brzo-classificatie voor de basisalarmering bestaat uit 2 fases, (1) informeren en (2) bijstand.
(1) Informeren wil zeggen dat de eigen bedrijfsbrandweer het incident kan beheersen, waarbij de officier van dienst Brandweer wordt geïnformeerd (door tussen komst van de
meldkamer).
(2) Bijstand betreft een vooraf gedefinieerde hulpverleningscapaciteit (mensen en middelen). Deze is geborgd binnen het domein van Operationeel Centrum Veiligheidsregio
/Brandweer. ln geval van bijstand zal de meldkamer overgaan tot het alarmeren van
twee eenheden en een officier van dienst. Afhankelijk van de situatie en de informatie
die over het incident wordt gegeven kan er verder worden opgeschaald naar meerdere
eenheden of specialismen. Het gaat hier om een basisalarmering en vraaggestuurde opschaling.

Figuur 5: melding en alarmering meldkamer – exploitant brzo-inrichting

2.2.5

Incident binnen de terreingrenzen van een Brzo-inrichting
Wanneer een incident zich voordoet bij een inrichting dan zal de inrichting het incident classificeren en in eerste instantie een beroep doen op (de slagkracht van) haar eigen (aangewezen) bedrijfsbrandweer of noodorganisatie. Wanneer de bedrijfsbrandweer tekort schiet en extra capaciteiten nodig is wordt een beroep gedaan op de overheid. Dit betreft een monodisciplinaire inzet met bijstand bovenop de inzet van onder andere de bedrijfsbrandweer. Wanneer de situatie
daar om vraagt zal er monodisciplinair opgeschaald worden conform het Grootschaling Brandweer Optreden (GBO). Bij een incident met effecten binnen de terreingrenzen kan een flexibele
opschaling of opschaling volgens GRIP plaatsvinden.
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2.2.6

Incident met effecten buiten de terreingrenzen van een Brzo-inrichting
Wanneer een incident niet onder controle kan worden gehouden, ondanks inzet van brandweerzorg, en de verwachting bestaat dat een mogelijke escalatie zich kan voordoen met effecten buiten de terreingrenzen kan een flexibele opschaling of opschaling volgens GRIP plaatsvinden.
Specifiek als afwijking op de hoofdstructuur kan een liaison exploitant als facultatief lid worden
toegevoegd aan de crisisteams CoPI, ROT, GBT of RBT.
De vertegenwoordiging door de liaison exploitant is op het crisisteam CoPI niveau gegarandeerd.
Dit is verankerd in de planvorming (aanwijzing bedrijfsbrandweren / bedrijfsnoodplan).

2.2.7

Meldings- en alarmeringsprocedure
• De melding door exploitant vindt plaats conform interne procedures zoals onder andere vastgelegd in het bedrijfsnoodplan.
• Bij een exploitant met aangewezen bedrijfsbrandweer vindt de inzetbehoefte middels een 2
fasen stappenplan. De exploitant geeft de locatie van het incident en de aard van het incident
en de belangrijkste genomen maatregelen door aan de meldkamer. Aanvullende informatie
welke nodig is voor een definitieve inzet zal worden gevraagd door de meldkamer.
• Bij een exploitant zonder aangewezen bedrijfsbrandweer vindt de inzetbehoefte plaats op basis van het uitvraagprotocol.
• De meldkamer verifieert met de exploitant.
• Na alarmering van de betrokken hulpverleningsdiensten vindt nadere informatie-uitwisseling
plaats aan de meldkamer.
• Bij bedrijven met een aangewezen bedrijfsbrandweer is een direct contact tussen de exploitant en de eerste eenheden ter plaatse of aanrijdend middels C2000.
• Na de melding en alarmering stellen vertegenwoordigers van de exploitant zich beschikbaar
voor de informatieverstrekking aan de hulpverleners (o.a. liaison in crisisteams).
• In het geval een zwaar ongeval met gevaarlijke stoffen doden of gewonden binnen de inrichting tot gevolg heeft, dient de Inspectie SZW door de exploitant daarvan op de hoogte te
worden gesteld, tenzij deze informatie reeds aan het milieu-bevoegd gezag of de veiligheidsregio is gemeld. Het milieu-bevoegd gezag of de veiligheidsregio zorgt er dan voor dat deze
informatie wordt gedeeld met de Inspectie SZW8.

Figuur 6: alarmeringsschema

8

artikel 20 lid 5, Regeling risico’s zware ongevallen (RRZO), wettenbank, overheid.nl.
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Melding aan de meldkamer door exploitant
De meldkamer wordt door de exploitant geïnformeerd of gealarmeerd over een ongeval via een
melding telefonisch. Daarbij wordt aangegeven wat de behoefte is. De meldkamer zal de alarmering telefonisch verifiëren bij de exploitant en de meldkamer zal het aanrijdscenario bepalen.
De exploitant Brzo-inrichting informeert en/of alarmeert de meldkamer en geeft daarbij aan:
• aard van de gebeurtenis;
• omvang van de gebeurtenis;
• de juiste locatie van de gebeurtenis
• ingezette maatregelen door exploitant;
• voortgang herstelwerkzaamheden;
• verwachtte duur gebeurtenis (indicatie hoe lang);
• de ongevalclassificatie welke van toepassing is;
• tijdstip aanvang van de calamiteit;
• adviesmaatregel (evacuatie, schuilen, informeren en/of waarschuwen bevolking);
• of er slachtoffers of vermiste personen zijn en zo ja, hoeveel;
• de windrichting ter plaatse;
• de daarbij behorende bedreigde sectoren.
Uitvraagprotocol (zie bijlage)
• Is er een vermoeden van opschaling, dan wordt gebruik gemaakt van het uitvraagprotocol zoals opgenomen in de bijlage van dit plan. De bedoeling is dat bij het ontbreken van informatie deze gevraagd gaat worden bij een eerste SITRAP van een
voertuig ter plaatse. Het protocol biedt tevens voldoende informatie om een eerste
berichtgeving naar de omgeving op te baseren.
• Het protocol is gebaseerd op METHANE en wordt succesvol toegepast in omliggende
veiligheidsregio’s.
Verificatie alarmering door meldkamer
Er wordt telefonisch contact gelegd tussen exploitant en de meldkamer. De meldkamer zal de
alarmering telefonisch verifiëren bij de exploitant.
Alarmering door meldkamer
De meldkamer heeft de taak om deze melding aan diverse organisaties door te sluizen en afhankelijk van de incidentclassificatie onderdelen van de hoofdstructuur te alarmeren. De meldkamer
zal de exploitant informeren voor deelname van de vertegenwoordiger exploitant in het CoPI,
ROT, GBT of RBT en geeft daarbij de locatie aan.
Verwittiging door de meldkamer
• Meldkamers in omliggende Veiligheidsregio’s;
• Meldkamer DCMR Milieudienst Rijnmond;
• België: Noodcentrale 112 voor brandweer en ambulancediensten en 101 centrale voor
politiediensten (Interne flow-charts zorgen voor een diepgaande alarmering).
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2.3

Leiding en coördinatie
Het proces “leiding en coördinatie” volgt de generieke afspraken uit het regionaal crisisplan. In
deze paragraaf wordt enkel ingegaan op de specifieke afspraken die van toepassing zijn in geval
van een (dreigend) ongeval bij een inrichting met een potentieel gevaar voor de omgeving. Het
doel van het proces leiding en coördinatie is om een effectieve aansturing van alle betrokken
diensten, sleutelfunctionarissen en eenheden te waarborgen. Effectief wil zeggen dat het totale
potentieel zodanig en in onderlinge afstemming wordt ingezet, dat de noodzakelijke bestrijdingsen ondersteunende activiteiten zo snel en effectief mogelijk en in de juiste prioriteitsvolgorde
worden uitgevoerd. Het proces leiding en coördinatie behelst voor alle disciplines (horizontaal)
en voor alle niveaus (verticaal):
•
•
•
•

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

Bij een (dreigend) ongeval zijn de volgende partijen betrokken (niet uitputtend):
Publieke partners
• DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR);
• Regionale Uitvoeringsdienst (RUD);
• Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant;
• Waterschap Scheldestromen;
• Rijkswaterstaat Zee en Delta;
• Provincie Zeeland;
• Defensie;
• Provincies, Rijksheren, Ministeries;
• CrisisExpertTeam Milieu en Drinkwater;
• Veiligheidsregio’s (en steunpuntregio’s);
• Belgische provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen
• Noodcentrale 112 Gent Noodcentrale 112 Brugge, Noodcentrale 112 Antwerpen
• Regio- en landsgrensoverschrijdende vertegenwoordigers
Private partners
• Exploitant Brzo-inrichting;
• N.V. Westerscheldetunnel;
• ProRail;
• Evides Waterbedrijf N.V.;
• Havenbedrijf North Sea Port;
• Exploitanten omliggende bedrijven;
• Regio- en landsgrensoverschrijdende vertegenwoordigers (o.a. GRO);
Vertegenwoordiging bedrijf in de crisisorganisatie
Met de hoogdrempelige Brzo-inrichtingen in Zeeland is de afspraak gemaakt dat zij altijd een
functionaris leveren voor vertegenwoordiging van de Brzo-inrichting in de crisisteams CoPI, en op
aanvraag voor deelname in het ROT of BT. Dit is geborgd in de rampbestrijdingsplankaart per inrichting en de aanwijzing bedrijfsbrandweer en/of noodplannen.
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2.3.1

Aanvulling van rampbestrijdingsprocessen
Om helderheid te verkrijgen in de verschillende processen waaraan deze diensten een bijdrage
leveren of verantwoordelijk voor zijn, wordt de hulpverlening opgesplitst in rampbestrijdingsprocessen. In het regionaal crisisplan zijn deze processen reeds beschreven en in het kader van het
referentiekader regionaal crisisplan op onderdelen aangescherpt. Bij een (dreigend) ongeval gelden de onderstaande responsprocessen (niet-limitatief):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exploitant Brzo-inrichting (bedrijfsprocessen);
Brandweerzorg (waarschuwing bevolking, ontsmetting, bron- en emissiebestrijding, waarnemen en meten);
Geneeskundige zorg (geneeskundige hulpverlening en publieke gezondheidszorg
op het gebied van MMK, PSH, INF en GOR);
Politiezorg (mobiliteit);
Bevolkingszorg (evacuatie, communicatie);
DCMR Milieudienst Rijnmond (kennis en expertise vanuit milieupiket, advisering, nafase)
Openbaar Ministerie (strafrechtelijke handhaving van het milieurecht);
Rijkswaterstaat Zee en Delta(nautisch verkeersmanagement, waterkwantiteit en
–kwaliteit);
Waterschap Scheldestromen (waterkwantiteit en –kwaliteit);
Defensie (bijstand);
Keten- en crisispartners (Havenbedrijf North Sea Port, drinkwaterbedrijf Evides,
landbouw en voedselketen (o.a. ZLTO), recreatiesector (o.a. Recron).

De procesverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de monodisciplinaire operationele inhoud
en uitvoering.

2.3.2

Integrale advisering
Bij een (dreigend) ongeval is specifieke kennis en expertise nodig van partijen die niet dagelijks
als “hulpverleningsorganisatie” functioneren. Deze expertise op het gebied van industriële (technische) informatie en geneeskundige informatie wordt op het gebied van gevaarlijke stoffen samengebracht in de sectie brandweerzorg en sectie geneeskundige zorg aangevuld met liaisons,
die in opdracht van het ROT acties uitvoeren en/of het ROT adviseren. Beide secties fungeren als
backoffice voor het ROT. Het ROT fungeert als frontoffice. De algemeen commandant brandweerzorg en de algemeen commandant geneeskundige zorg zijn lid van het ROT en brengen gezamenlijk het advies in het ROT in. Met de bundeling van de kennis uit het beide teams wordt
het ROT - advies over de noodzaak en haalbaarheid van te nemen maatregelen nader onderbouwd. Het advies wordt integraal aangevuld door advies van overige partijen die onderdeel zijn
van het ROT.
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Figuur 7: schematische weergave secties front – en backoffices
Sectie brandweerzorg
Het is de rol van de sectie Brandweer om tijdens een dreiging, lozing en zo nodig na een besmetting of lozing zo snel en zo goed mogelijk inzicht te verschaffen in het scenario en de verwachte
effecten (voor de bevolking en hulpverleners), de prognose, advies aan veldeenheden en de coördinatie van alle acties richting verkenningseenheden en eventuele ontsmettingsposten. Mede op
basis van de verkregen meetgegevens van de verkenningseenheden wordt het eerste beeld gevalideerd. Daarbij hoort ook een klachtenplot van klachten van burgers en bedrijven om inzicht
te hebben wat er daadwerkelijk in de omgeving gebeurd. Klachten komen binnen via de meldkamer en de milieuklachtenlijn van de RUD. Sectie Brandweer verzamelt deze info en maakt dit inzichtelijk in LCMS. Dit geheel aan continu veranderende informatie in de tijd, vertaalt zich naar
beschermende maatregelen, die na inbreng en afstemming (o.a. met het team geneeskundig) in
het ROT worden opgenomen in het advies van het ROT aan het RBT. De sectie baseert haar bevindingen onder andere op basis van het advies AGS en op basis van de gegevens vanuit de liaison exploitant, welke zitting heeft in het CoPI en/of ROT. Tevens baseert de sectie haar bevindingen op basis van het beschikbare advies van het CET-md.
Sectie geneeskundige zorg
De sectie geneeskundige zorg geeft informatie over gezondheidsrisico’s bij blootstelling en adviseert over nut en noodzaak van een eventueel gezondheidsonderzoek. De rol van de sectie is: (1)
het beoordelen van de actuele en mogelijke medische gevolgen van een (dreigend) ongeval. (2)
beoordelen of triage (op basis van blootstelling) van de getroffen bevolking nodig is (bij situaties
waar grote aantallen mensen betrokken zijn). (3) advies met betrekking tot de geneeskundige
maatregelen (haalbaarheid etc.). (4) beoordelen en geven van mogelijkheden voor het geven van
psychosociale hulpverlening aan de hulpverleners. (5) beoordeling voor de aanwezigheid van
medische aanspreekpunten in het veld dient naar aanleiding van de opschaling bepaald worden.
De sectie baseert haar bevindingen onder andere op basis van het advies GAGS en de gegevens
vanuit de liaison exploitant welke zitting heeft in het CoPI en/of ROT. Tevens baseert de sectie
haar bevindingen op basis van het beschikbare advies van het CET-md.
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2.3.3

Rollen in de responsorganisatie
De rol van de voorzitter Veiligheidsregio
• De (coördinerend) voorzitter Veiligheidsregio is bevoegd voor de uitvoering van de maatregelen (indirect en direct) ook als de Minister wie het aangaat de coördinatie van de bestuurlijke besluitvorming van de voorzitter van de Veiligheidsregio op zich heeft genomen.
• De (coördinerend) Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het nemen van strategische,
tactische en operationele beslissingen in de responsfase. Deze besluiten zijn gebaseerd op
onder andere in dit rampbestrijdingsplan en rampbestrijdingsplankaarten vastgestelde
maatregelzones, informatie van de inrichting, inclusief de urgent uit te voeren maatregelen
(indirect en direct).
De rol van de vraagregisseur
• Bij een incident in de categorieën milieu en drinkwater zal de ROL na afstemming met betrokken piketfunctionaris, de vraagregie indien noodzakelijk bij deze functionaris neerleggen. De regionale vraagregisseur vervult deze functie als bronregio ook voor de effectregio’s.
• Voor de vraagregie richting CET-md kunnen twee andere vraagregisseurs actief zijn: de
vraagregisseur drinkwaterbedrijf en vraagregisseur Rijk (belegd bij DCC-IenW op departementaal/rijksniveau).
• Bij de activering of de aanwijzing van de regionaal vraagregisseur dan wel departementale/rijks vraagregisseur vindt contact en afstemming plaats over de vraagstelling en prioritering van vragen aan het CET-md.
De rol van de liaison exploitant (zie bijlage: richtlijn liaison Brzo-inrichtingen)
• De exploitant levert een liaison naar de (coördinerend) veiligheidsregio, welke zitting
neemt in het CoPI;
• De exploitant levert op verzoek een liaison naar de (coördinerend) veiligheidsregio,
welke zitting neemt in het ROT.
• De liaison exploitant geeft de Veiligheidsregio via het CoPI en/of ROT, toelichting op het
door het bedrijf verstuurde en door de Veiligheidsregio Zeeland ontvangen informatie.
• 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 exploitant.
• De liaison exploitant onderhoudt met zijn bedrijf contact over de situatie.
• De exploitant kan aanbevelingen geven met betrekking tot maatregelen aan het CET-md.
• Op verzoek kan een liaison exploitant afgevaardigd worden naar het GBT of RBT.
• Veiligheidsregio Zeeland kan de exploitant in geval van andere crisissituaties dan in dit
plan benoemd staan benaderen voor het leveren van een liaison in de crisisteams.
De rol van het CET milieu en drinkwater (CET-md)
Bij complexe en grootschalige incidenten zoals ernstige milieuverontreinigingen, verstoringen
van de drinkwatervoorziening of de gevolgen van terroristische aanslagen, kan er behoefte zijn
aan gespecialiseerde kennis en/of inzet die op lokaal of regionaal niveau niet beschikbaar is. Het
CET-md is opgezet om in die behoefte te voorzien. Het CET-md is beschikbaar voor (niet limitatief):
• geïntegreerd advies van meerdere kennisinstituten;
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•

•
•
•
•
•
•

•

ondersteuning zoals bemonsteren en analyseren van gevaarlijke stoffen, berekenen van
verspreiding van gevaarlijke stoffen in bijvoorbeeld het watersysteem, een gaswolk of
een rookpluim;
advies over mogelijke effecten op mens, dier en voedselveiligheid op korte of lange termijn, ook bij verstoring van de drinkwatervoorziening;
beoordeelt of een incident het inschakelen van het CET-md rechtvaardigt;
bundelt verschillende kennisinhoudelijke vragen vanuit het veld en prioriteert;
legt en onderhoudt contact met het CET-md;
brengt het advies van het CET-md in bij het desbetreffende crisisteam of het crisisbeleidsteam.
In de periode waarin er nog geen vraagregisseur is, wordt bij een incident gevraagd om
één (inhoudelijk deskundig) aanspreekpunt, zodat het voor het CET-md helder is wie de
gesprekspartner is. De vraagregisseur heeft direct contact met de voorzitter van het CETmd. Dat is een inhoudelijk deskundige met directe toegang tot alle kennisinstituten in
het netwerk.
Let op: In de eerste fase van een incident of crisis (de acute fase) kunnen de afzonderlijke
kennisinstituten nog steeds rechtstreeks benaderd worden voor enkelvoudige adviesvragen (een vraag voor slechts één instituut) ten behoeve van de bron- en effectbestrijding.

De rol van het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant
De strafrechtelijke handhaving is de verantwoordelijkheid van het openbaar ministerie, de politie
en de bijzondere opsporingsdiensten met een taak op het terrein van milieu. Ingeval van een
ramp/ongeval waarbij duidelijk is dat dit door strafbaar handelen is veroorzaakt of de ramp/ongeval het gevolg is van menselijk handelen/niet nakomen van wet- en regelgeving is de betreffende locatie per definitie een plaats delict (kan ook een terroristische aanslag zijn). Afstemming
zal dan ook in nauwe samenwerking/afstemming met de burgemeester/voorzitter veiligheidsregio gaan die over plaats incident gaat i.v.m. de opsporingsbelangen.
De rol van het Functioneel Parket
Alle strafrechtelijke onderzoeken worden uitgevoerd onder leiding van het Openbaar Ministerie,
in het geval van milieucriminaliteit door Officieren van Justitie van het Functioneel Parket (FP).
Vanwege de complexe institutionele context met betrokkenheid van diverse ministeries, inspectiediensten en opsporingsinstanties is een coördinerend orgaan in het leven geroepen, de Strategische Milieukamer (SMK), welke wordt voorgezeten door de Hoofdofficier van het Functioneel
Parket.
De rol van het Regionaal Milieu Team politie
Onder gezag van het Functioneel Parket Oost-Brabant richt de Politie zich samen met de bijzondere opsporingsdiensten op milieudelicten. Milieudelicten worden aangepakt door het milieuteam van de Regionale en/of de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. Binnen de basisteams van de Nationale Politie zijn bepaalde politiefunctionarissen belast met het thema milieu.
De rol van de Inspectie I-SZW
De Inspectie SZW heeft een toezicht en opsporingstaak in en op de naleving van de wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden en het voorkomen van rampen met gevaarlijke stoffen.
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De rol van DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR)
De DCMR voert sinds 1 oktober 2019 de taken uit voor de Brzo en RIE4 bedrijven in Zeeland. Dit
zijn primair de taken op het gebied van toezicht en vergunningverlening. DCMR beschikt over
een 24/7 beschikbaar milieupiket. Dit piket bestaat opgeleide Brzo-inspecteurs (minimaal 8 personen). Het milieupiket is bereikbaar via de meldkamer van de DCMR die ook 24/7 is bemenst
met ervaren meldkamermedewerkers, die ook milieupiketdiensten draaien in het Rijnmondgebied. Het Zeeuwse milieupiket is beschikbaar voor behandeling van milieuklachten over de
Zeeuwse Brzo en RIE4 bedrijven. Maar ook voor meldingen van ongewone voorvallen bij deze bedrijven.
Vertegenwoordiging DCMR in het crisisteam CoPI
Het milieupiket is inzetbaar voor incidenten bij deze bedrijven en kan functioneren als vraagbaak
over de betreffende bedrijven. Tevens kan het milieupiket voorwaardig zitting nemen in het CoPI
of in het veld samen optrekken met de AGS/GAGS.
Vertegenwoordiging DCMR in het crisisteam ROT
DCMR beschikt over een directiewacht, die 24/7 beschikbaar is en oproepbaar via de meldkamer
van de DCMR. De directiewacht is beschikbaar om voorwaardig deel te nemen aan het crisisteam
ROT.
Nafase
Het milieupiket is beschikbaar voor de overdracht van het incident van de warme naar de koude
fase. Op het moment dat het incident klaar is voor de hulpverleners, liggen er veelal nog taken in
de nafase. Hoe heeft e.e.a. kunnen gebeuren, wat gaat het bedrijf er aan doen om dit in de toekomst te voorkomen en wat gebeurt met de eventueel ontstane (milieu)schade.
Meldkamer DCMR
De meldkamer DCMR is altijd benaderbaar voor informatie over de betreffende bedrijven, eventuele meteogegevens, maar ook of er eventueel klachten over de bedrijven zijn ingediend (denk
aan beeldvorming over het eventuele verspreidingsgebied). Op de meldkamer van de DCMR
worden niet alle klachten ontvangen. Burgers kunnen ook nog gewoon melden bij de RUD
Zeeland.

2.3.4

Bovenregionale effecten
Wanneer bij een ongeval of de dreiging daarvoor omliggende veiligheidsregio’s betrokken zijn
kunnen de voorzitters van deze veiligheidsregio’s in gezamenlijkheid besluiten om op te schalen
naar GRIP 5. Het uitgangspunt is dat Veiligheidsregio Zeeland bij een incident op haar grondgebied als bronregio coördineert en dus het coördinerend voorzitterschap op zich neemt. De besluitvorming vindt plaats in het IRBT door de voorzitter Veiligheidsregio Zeeland. De voorzitter
Veiligheidsregio Zeeland is leidend, maar neemt de bevoegdheden van de veiligheidsregio’s dan
wel overige betrokken voorzitters veiligheidsregio 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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2.4

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) ongeval, 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:
•
•

2.4.1

melding
alarmering

Activering regionale responsorganisatie
Alarmering door exploitant
De classificatie en ernst van het ongeval bepaalt of de regionale responsorganisatie al dan niet
geactiveerd moet worden en zo ja, in welke omvang. De hoogst leidinggevende bepaalt het regionale opschalingsniveau. Regionale strategische, tactische en operationele besluitvorming wordt
gebaseerd op het algemeen rampbestrijdingsplan en de specifieke rampbestrijdingsplankaart voor
het bedrijf en de informatie vanuit de betreffende exploitant en informatie vanuit de hulpdiensten
ter plaatse.
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Figuur 8: de regionale responsorganisatie
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De liaison exploitant maakt deel uit van het CoPI en/of ROT. Op verzoek kan eventueel een liaison exploitant
afgevaardigd worden naar het GBT of RBT.

Regionale 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, 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 moeten de regionale responsorganisatie een gecoördineerde aanpak ontwikkelen voor herstel en terugkeer naar de normale situatie. De afschaling vindt gecoördineerd plaats,
na expliciete kennisgeving aan of besluitvorming van het direct bovenliggende niveau. De afhandeling van een incident kan na de afschaling in de nazorgfase nog enige tijd in beslag nemen.
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2.5

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

2.5.1

Informatie-uitwisseling
Figuur 9: Informatie-uitwisseling in de regionale responsorganisatie bij geen nationale opschaling.

Rol van de Regionaal vraagregisseur
Figuur 10: de rol van de vraagregisseur
• De regionaal vraagregisseur neemt rechtstreeks contact op met het CET-md.
• Het CET-md adviseert rechtstreeks aan de veiligheidsregio.
•

Exploitant Brzo-inrichting (zie bijlage: richtlijn liaison Brzo-inrichtingen)
De exploitant heeft geen toegang tot LCMS. De exploitant houdt Veiligheidsregio Zeeland voortdurend op de hoogte van de status van het ongeval en de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van het ongeval binnen de inrichting. Dit gebeurt door de liaison exploitant die deelneemt in het CoPI en/of ROT/BT. Partijen halen en brengen informatie naar elkaar.
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2.6

Crisiscommunicatie

Crisiscommunicatie volgt de generieke afspraken uit het Regionaal Crisisplan en het Procesplan Crisiscommunicatie (voorheen Procesplan Pers- en Publieksinformatie en Analyse), met daarin het mandaat voor operationele crisiscommunicatie. In deze paragraaf wordt enkel ingegaan op de specifieke afspraken die van toepassing zijn voor de incidentbestrijding bij Brzo-inrichtingen. Een Brzo-inrichting speelt een belangrijke rol in de
communicatie richting eigen personeel, contractors, familieleden en vrienden van slachtoffers.
Afstemmen Bij incidenten in Brzo-inrichtingen die leiden tot een opschaling conform GRIP, is de sectie Bepartijen
volkingszorg gedurende het incident procesverantwoordelijk voor de crisiscommunicatie. De
crisiscommunicatie gebeurt zoveel mogelijk in overleg met de betrokken partijen. Bij afschaling
wordt, indien nodig, de crisiscommunicatie overgedragen aan de verantwoordelijke partij.
Wanneer er zich een ramp met effecten op Nederlands of op Belgisch grondgebied voordoet
kan een Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie actief zijn.
Geen GRIP

Afhankelijk van het type incident zal de communicatie plaatsvinden door:
Brzo-inrichting richt zich primair op het feitelijk verstrekken van informatie over de eigen bedrijfsvoering (openstelling, sluiting, etc.). Het bedrijf verstrekt geen informatie over aantallen
slachtoffers en de situatie daarvan. Veiligheidsregio Zeeland geeft pers- en publieksinformatie
indien het een middelincident of hoger betreft (Piket Crisiscommunicatie VRZ).
Communicatiepartij Rol/taak
Bijzonderheden/toelichting
Brzo -inrichting
eigenaar/exploitant Eigen communicatiemiddelen en –kanalen.
Eventuele overige betrokken partijen, afhankelijk van type incident:
RWS Zee en Delta
Indien effecten op
Stemt af met Brzo-inrichting over inhoud en
de Westerschelde
tijdstip berichtgeving
of Noordzee
Waterschap
Als wegbeheerder
Stemt af met Brzo-inrichting over inhoud en
of beheerder watijdstip berichtgeving
tergangen
North Sea Port
Indien effecten op
Stemt af met Brzo-inrichting over inhoud en
haven(terreinen)
tijdstip berichtgeving
Piket Crisiscommu- Berichtgeving en
Stemt af met Brzo-inrichting, VRZ richt zich op
nicatie VRZ
perswoordvoering
inzet brandweer en ambulancedienst en op
vanaf middelincihandelingsperspectieven voor bevolking, infordent
meert eventuele media ter plaatse via (H)OvDBrandweerzorg.
Politie
Bijv. bij (forensiStemt af met Brzo-inrichting, Politie richt zich
Zeeland/West-Brasche) opsporing
op specifieke politie-inzet.
bant of evt. Nat. Politie

GRIP 1

Bij GRIP 1 komt er een Commando Plaats Incident (CoPI), waarin een CoPI-communicatieadviseur deelneemt (conform GRIP regeling). Deze functionaris wordt geleverd vanuit Politie
Zeeland/West-Brabant of VRZ en kan inhoudelijke ondersteuning opvragen/inzetten bij relevante betrokken partijen.
Communicatiepartij Rol/taak
Bijzonderheden/toelichting
CoPI-communicatie- Woordvoering ter
Stemt af met Brzo-inrichtingen met piketadviseur
plaatse en advies
functionaris Crisiscommunicatie VRZ over
aan leider CoPI
eenduidige communicatie inhoud, -middelen en tijdstip berichtgeving. Kern: wat is
de situatie, wat kunnen mensen zelf doen,
DEFINITIEF ONTWERP algemeen rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen v1.99
Onderdeel van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Zeeland
terinzagelegging augustus- oktober 2020

34-114

Piket Crisiscommunicatie VRZ

Brongemeente(n)

Omgevingsanalyse,
telefonische woordvoering, twitter
@VRZ en website
zeelandveilig.nl
Versterken eenduidige informatieverstrekking

welke hulpdiensten zijn ingezet, eventuele
verwanteninformatie.
Stemt af met communicatieadviseur CoPI,
exploitant en eventueel gemeente over
eenduidige communicatie inhoud, -middelen en tijdstip berichtgeving.

Wordt gealarmeerd en geïnformeerd door
OvD-Bevolkingszorg in CoPI.
Stemt af met communicatieadviseur CoPI
(en/of met de Piketfunctionaris Crisiscommunicatie VRZ) over eenduidige communicatie en tijdstip berichtgeving.
Brzo-inrichting
Eigenaar/exploitant Een aantal bedrijven heeft een (piket)functionaris communicatie. Het bedrijf richt zich
primair op het feitelijk verstrekken van informatie over het bedrijf (openstelling en
sluiting etc.). Het bedrijf stemt de externe
communicatie af met comm.adviseur CoPI
of piket crisiscommunicatie VRZ.
Eventuele overige betrokken partijen, afhankelijk van type incident:
Zie de overige betrokken partijen onder ‘Geen GRIP’.
GRIP 2

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

GRIP 3

Bij GRIP 3 is er een CoPI op de plaats van het incident, een ROT in Middelburg (kantoor VRZ)
en een gemeentelijk beleidsteam in de brongemeente. De verantwoordelijkheid voor de aansturing en coördinatie van het proces crisiscommunicatie ligt bij het HTo Communicatie. Afhankelijk van de omvang kan er een team Crisiscommunicatie worden ingesteld. Relevante
partijen worden betrokken bij de uitvoering van de communicatiestrategie (zie opsomming
hiervoor bij ‘Geen GRIP’ en ‘GRIP 1’). Zo mogelijk levert een communicatieadviseur van het
Brzo -inrichting een (telefonische) bijdrage aan het team Crisiscommunicatie.

GRIP 4/5

Bij GRIP 4/5 is er een CoPI op de plaats van het incident, een ROT en een regionaal beleidsteam (RBT) in het kantoor van de VRZ in Middelburg. De verantwoordelijkheid voor de aansturing en coördinatie van het proces crisiscommunicatie ligt bij het HTo Communicatie. Afhankelijk van de omvang kunnen teams voor pers- en publieksvoorlichting en analyse en Verwanteninformatie worden ingesteld. Gemeenten in het effectgebied en relevante partijen
worden betrokken bij de uitvoering van de communicatiestrategie (zie opsomming hiervoor
bij ‘Geen GRIP’ en ‘GRIP 1’). Zo mogelijk levert een communicatieadviseur van het Brzo -inrichting een (telefonische) bijdrage aan het team crisiscommunicatie.
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2.7

Nafase (nazorg en herstel)
Nafase is de fase waarin activiteiten worden ontplooid waardoor er na een ongeval weer kan
worden teruggekeerd naar een genormaliseerde situatie. Internationaal wordt gesproken over
recovery; de fase van herstel en wederopbouw. Daartoe hoort 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. Tijdens een ongeval dient een gedetailleerd nazorgplan opgesteld te worden, gebaseerd op de specifieke situatie en in lijn met het regionale en/of 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.
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’.
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 Veiligheidsregio Zeeland met haar partners o.a. DCMR, het ministerie
van IenW, het ministerie van SZW, het NCC, buurland België en publiek- en private partners een
gecoördineerde aanpak voor herstel en terugkeer naar een genormaliseerde situatie.
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Nazorgplan
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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3
3.1

Generieke scenario’s
Inleiding
Een rampscenario (hierna genoemd “scenario”) geeft een mogelijk verloop van een incident, of meer precies - een verwacht karakteristiek verloop van een incidenttype vanaf de basisoorzaken
tot en met de einduitkomst. Een scenario geeft een gestructureerde beschrijving van de gebeurtenissen die consequenties hebben voor de regionale veiligheid, de oorzaak daarvan, de context
en de gevolgen. Een scenario biedt een manier om te communiceren over en een (gezamenlijk)
beeld te krijgen van toekomstige onzekerheden en factoren die van invloed zijn op beslissingen
van tijdens een crisis. Anders gezegd: met een scenario is het eenvoudiger om voor te stellen wat
er mis kan gaan en op basis daarvan in de fase van de capaciteitsanalyse te beoordelen welke
maatregelen (proactief, preventief, preparatief en repressief) genomen kunnen worden. Een scenario is daarmee slechts een hulpmiddel om te bepalen of men een juist en volledig overzicht
heeft over het soort maatregelen dat genomen moet worden om de ramp en/of crisis die voor
kan komen het hoofd te bieden.
De scenario’s zijn van belang tijdens alle fases van de rampenbestrijding en crisisbeheersing voor
een redelijkerwijs te verwachten scenario bij een Brzo-inrichting. Ze geven per type incident, afhankelijk van de grootte, kengetallen aan die bij de lokale planvorming gebruikt kunnen worden
(onder andere hoeveelheden slachtoffers en benodigde capaciteit). Zo wordt op eenvoudige
wijze beeld verkregen van de hulpbehoefte.
Een scenario is een beschrijving van een te verwachten incident. Het scenario moet begrepen
worden als een (voorgestelde) 'maatgevende' grootte voor een bepaald crisistype in de regio. In
het scenario wordt duidelijk gemaakt wat een specifieke crisis betekent voor de uit te voeren activiteiten van de betrokken organisaties, tijd-tempofactoren en wat het vraagt aan capaciteit. Het
scenario moet niet worden begrepen als de meest waarschijnlijke ramp die zich op de verschillende Brzo-inrichtingen zal kunnen voordoen maar als het ware een 'gemiddelde' ramp.
De scenario’s in dit plan helpen de verschillende publieke en private partners om het werkelijke
scenario sneller te herkennen en om sneller tot een gezamenlijk beeld te komen van het optredend incident. Daarnaast wordt het inzicht in elkaars slagkracht, zwaartepunten en knelpunten
vergroot en kan sneller worden overgegaan naar het juiste besluit met bijbehorende acties.
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3.2

Rampscenario’s en scenariokaarten
Vastgesteld is dat er voor de Zeeuwse hoogdrempelige Brzo-inrichtingen een grote overlap in
scenario’s bestaat zoals specifiek is uitgewerkt in de veiligheidsrapportages. Hiervoor zijn categorieën te onderscheiden, namelijk: brandbaar, explosief, toxisch, milieu en overstroming (onder
andere de ROR). Aan deze categorieën is door Veiligheidsregio Zeeland de categorie verstoring
(onder andere terrorismegevolgbestrijding) en grensoverschrijdend (onder andere het verdrag
van Helsinki) toegevoegd. De scenario’s E, F en G worden niet door het bedrijf primair veroorzaakt, maar kunnen door escalatie aanleiding geven voor de scenario’s A t/m D.
Binnen deze categorieën zijn scenario’s benoemd: zie onderstaande tabel. Twee criteria voor dit
onderscheid zijn hierbij gehanteerd: verschijningsvorm van het scenario (later weergegeven als
‘algemene kenmerken van het scenario’) en bestrijdingsmaatregelen later weergegeven als ‘eerste inzet’) van dit scenario.
Categorie
A

Brandbaar

B

Explosief

C

Toxisch
Milieu
Verstoring
Overstroming
Grensoverschrijdend

D
E
F
G

Scenariokaart
A1
Loodsbrand
A2
Flare-fakkelbrand
A3
Plasbrand / tankbrand
B1
BLEVE
B2
Gaswolkexplosie
B3
Explosie (vaste stof/vuurwerk)
C1
Toxische wolk / dispersie
D1
Verontreiniging milieu
E1
Verstoring
F1
Overstroming
G1
Grensoverschrijdend

Tabel 3: categorieën rampscenario’s
De in de categorieën scenario’s betreft scenario’s met effecten die zich buiten de inrichtingsgrenzen zullen manifesteren. De bedrijfsspecifieke rampbestrijdingsplankaarten zijn ook bruikbaar
voor incidenten, waarvan de effecten binnen de inrichtingsgrenzen blijven of incidenten die niet
zijn opgenomen als scenario’s.
Verstoring
De categorie verstoring is door Veiligheidsregio Zeeland toegevoegd mede omdat de olie- en (petro-) chemische industrie is aangeduid als één van de sectoren, die vitaal zijn voor Nederland. Tevens kunnen de locaties waar olie en (petro-) chemische bedrijven gevestigd zijn mogelijk een
doelwit voor moedwillige verstoring zijn. Er zijn afspraken gemaakt door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding met de betreffende sector, over verschillende beveiligingsmaatregelen
bij een verhoogde dreiging. De sector blijft verantwoordelijk voor de genomen maatregelen, en
deze zullen vertaald worden naar de desbetreffende (regionale) gezagsdriehoek. Multidisciplinaire planvorming Terrorismegevolgbestrijding en de bestuurlijke netwerkkaart terrorisme is van
toepassing. Specifiek voor de havenfaciliteiten is een havenveiligheidsplan North Sea Port van
kracht en geldt in Zeeland voor een aantal Brzo-inrichtingen ook de ISPS Code. De ISPS Code is
van toepassing op schepen op internationale reizen (inclusief passagiersschepen, cargoschepen
van 500 GT of hoger en offshore boorplatformen).
Vitaal A en vitaal B
Bepaalde processen zijn zo vitaal voor de Nederlandse samenleving dat uitval of verstoring van
deze processen tot ernstige maatschappelijke ontwrichting leidt. Deze vitale processen vormen
samen de Nederlandse vitale infrastructuur. Afhankelijk van de impact van uitval of verstoring
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zijn de processen geïdentificeerd9 als A-vitaal of B-vitaal, waarbij uitval van A-vitale processen
grotere potentiële gevolgen heeft dan uitval van B-vitale processen. Een aantal Brzo-inrichtingen
zijn aangemerkt als vitaal A en vitaal B.
Overstroming
De categorie overstroming is toegevoegd naar aanleiding van de wettelijke verplichting om
een overstromingsparagraaf op te nemen in de veiligheidsrapportage. De Europese Richtlijn
Overstromingsrisico’s (ROR) vraagt om een analyse van risico’s en het opstellen van een risicobeheerplan. Brzo-inrichtingen die blootstaan aan overstromingsrisico’s en daardoor een extra risico
kunnen vormen voor hun omgeving kunnen een onderwerp zijn van de overstromingsrisicobeheerplannen.
Grensoverschrijdend
De categorie grensoverschrijdend is toegevoegd in het kader van het Helsinki verdrag en hieruit
voortkomende afspraken. Daarom is gekozen voor de specifieke toevoeging van een scenariokaart grensoverschrijdend.
Scenariokaarten
Vanwege de operationele toepasbaarheid is er voor gekozen om de generieke maatgevende scenario’s uit te werken conform de thema’s, die ook in de teams in de hoofdstructuur waaronder
met name CoPI en ROT aan bod komen. De doelgroep van deze scenariokaarten is dan ook primair de bezetting van het CoPI en ROT. Elk scenario wordt per discipline en betrokken keten- en
crisispartner aangevuld met proces specifieke aandachtspunten en maatregelen. De scenariokaarten zijn ook bruikbaar voor incidenten, waarvan de effecten binnen de inrichtingsgrenzen
blijven of incidenten die niet zijn opgenomen als maatgevende scenario’s in de veiligheidsrapportages en waarbij de scenariokaarten van toepassing kunnen zijn voor de incidentbestrijding bij
bedrijven die aangemerkt zijn als risicovol.
Een scenariokaart geeft:
•
•
•
•
•

Inzicht in de algemene bedrijfskenmerken: een beschrijving van de mogelijke risico’s met
daarbij behorende effecten en aansluitend welke maatregelen potentieel denkbaar zijn.
Inzicht in de multidisciplinaire processen afgestemd op de relevante scenario’s.
Focus op de afwijkende werkprocessen en maatregelen t.o.v. reguliere situatie.
Focus op aanvullende functionarissen (liaisons) in teams.
Inzicht in de relevante partners.

Opbouw scenariokaart
Alle scenariokaarten hebben dezelfde opbouw. De inhoud van de scenariokaarten wordt indien
nodig aangepast na gebruik en evaluatie.

9

https://www.nctv.nl/onderwerpen/vitale-infrastructuur/overzicht-vitale-processen
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3.3
3.3.1

Categorie A: Brandbaar
scenariokaart A1: loodsbrand

SCENARIOKAART A1: LOODSBRAND
Gebeurtenis
Bestrijding / Bijstand

Risico’s / veiligheid

Effecten

Bevolking

Omgeving/milieu

Alertering & crisiscommunicatie

Informeren
& adviseren

Logistiek

Brand in een (PGS)loods voor de opslag van gevaarlijke stoffen.
•
Controleer of de regio voldoende middelen heeft voor inzet (water, schuim,expertise,etc.) (is er een overzicht, zo ja: doorverwijzen?)
•
Overweeg of gecontroleerd uitbranden een optie is.
•
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen.
•
Effectgebied wordt bepaald door de bronsterkte, meteo en tijdsduur.
•
Effecten op omgeving afhankelijk van de fase waarin de brand zich bevindt. Bij volledig
ontwikkelde brand en een goede pluimstijging, minder risico’s voor directe omgeving.
•
Afnemende/geen pluimstijging geeft in directe omgeving risico’s.
•
Risico’s bij het ‘wel’ of ‘niet’ blussen.
•
Secundaire risico’s als gevolg van branddoorslag of overslag.
•
Kans op exploderende vaten (BLEVE) i.g.v. vloeistofopslag in metalen drums.
•
Besmettingsgevaar verspreiding gevaarlijke stoffen/vervuild-verontreinigd bluswater.
•
Contaminatie werknemers en overigen door verspreiding gevaarlijke stoffen.
•
Instortingsgevaar als gevolg van aantasting van de bouwconstructie.
•
Effecten van wel/niet in werking getreden aanwezig blussysteem
Depositie, hittestraling, slachtoffers, schade en brand. Schadecriteria: 3, 10 en 35 kW/m2 en
vrijkomen Rook met daarin voorkomende schadelijke stoffen zoals CO, NOx, SO2,Halogenen,
PAK’s , Aldehyden, asbest, etc. en het vrijkomen van roet. Secundaire effect: verdere branduitbreiding naar andere brandcompartimenten.
•
Direct evacueren brongebied en noodzaak tot maatregelen effectgebied.
•
Inventariseer slachtoffers (Mogelijk als gevolg van brand, chemische verbranding, of
blootstelling aan gevaarlijke (rook)gassen)), niet zelfredzamen & getroffenen.
•
Zijn mensen en dieren in contact gekomen met de gevaarlijke stof(fen)/bluswater.
•
Beschermende kleding en –middelen in brongebied noodzakelijk.
•
Voorkom ongecontroleerde toegang tot het bron- & effectgebied (binnen/buitenring).
•
Neem maatregelen in relatie tot kwetsbare objecten en de verwachte tijdsduur.
•
Kans op besmetting van de omgeving en/of het oppervlaktewater, met de gevaarlijke
stof(fen)/verontreinigd-bluswater.
•
Aan- en afvoerwegen brongebied vrijhouden/borgen.
•
Identificeer mate van bodem-, lucht- en waterverontreiniging.
•
Inzet van specialistische milieudiensten / organisaties.
•
Voorkom / beperk uitbreiding, verontreiniging cq besmetting.
•
Overweeg gebruik WAS, NL-alert, Omroep Zeeland (rampenzender).
•
Uitvoeren omgevingsanalyse (t.b.v. strategie crisiscommunicatie)
•
Inzet crisiscommunicatie naar omgeving (hulpverleners (=intern), publiek,media), via
onder meer zeelandveilig.nl en twitter.
•
Stem inhoud communicatie af met het bedrijf en andere relevante partijen.
•
Bevoegd gezag (lokaal, nationaal, provinciaal (DCMR/PROV/GEM).
•
LOCC / NCC.
•
Meldkamer regio Rotterdam, Noodcentrale 112 buurland België.
•
Zorginstellingen (ziekenhuizen, verpleeghuizen etc.).
•
Bedrijven, CET, RWS, WS, DEF, OM, North Sea Port.
•
Vitale bedrijven w.o. industriële bedrijven/ nutsbedrijven (gas, elektra, water).
•
Eten en drinken in veilig gebied. Denk aan hygiëne!
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MELDKAMER

SCENARIOKAART A1 LOODSBRAND
Crisisprocessen (RCP)
Melding & alarmering

Op- en afschaling

Bevestigen scenario en GRIP

Informatiemanagement

Verzamelen/geven eerste oper.
info
Voldoende capaciteit

Ondersteuning RCC
Crisiscommunicatie

. Effecten incident op bedrijfsvoering gemeente
. Interne communicatie gemeente

Publieke Zorg

. Specifieke aandacht op de
(niet) zelfredzame personen
. Milieubeheer
. Bodemvervuiling
. Vervuiling oppervlakte water
. Ruimtebeheer
. Bouwbeheer

Evacuatie

.Verplaatsen mens en dier

Ondersteuning

. Bestuurlijke ondersteuning
. Juridische ondersteuning
Verzamelen en doorgeven van
informatie
. Nazorgproject
. Gevolgen incident voor bedrijfsvoering (gem.)
Bron- en emissiebestrijding

Informatiemanagement
Nafase

BRANDWEER

BEVOLKINGSZORG

Omgevingszorg

BRANDWEER

Aandachtspunten
Zsm. Burgers en Publiek informeren

Maatregelen
Afstemmen GRO: Informeren Noodcentrale 112 buurland België
.Alarmeren GRIP 2, afh. van
uitvraagprotocol en contact
eerste oper. leidinggevende
.Stel UGS vast (voorbereide
locatie)
Geeft ‘meldkamer-beeld’ en
‘startmal’, (LCMS)
Interne opschaling
. Snelle start met omgevingsanalyse en berichtgeving via ZeelandVeilig.nl
. Handelingsperspectief geven
. Betekenis geven incident
. Communicatie gemeente
via banner Zeeland Veilig op
homepage.
.opvanglocaties organiseren
. Opvang vervuild bluswater
. Inschakelen calamiteitendienst
. Materieel afzetting gebied
. Leveren informatie gebouw(en)
. organisatie en uitvoeringevacuatie uit een bepaald
gebied
. Opstellen noodbevel/noodverordening

. Opstarten

. Wel/Niet blussen
. Capaciteit van blusmiddelen en equipment (e.e.a.
afh. van de stof).
. Naastgelegen panden/installaties ivm aanstraling/brandoverslag
. Inzet verkenningsploegen
en meten.
. Omgevingsanalyse en
klachtenplot
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SCENARIOKAART A1 LOODSBRAND
Crisisprocessen (RCP)

Aandachtspunten

Redding

Ontsmetting
Informatiemanagement

Resourcemanagement

POLITIE

Mobiliteit

Bewaken en Beveiligen

. Voorkomen van stagnatie in de
hulpverlening
. In stand houden/herstellen
van de mobiliteit in het effectgebied
. Proces mobiliteit ligt vooral in
het effectgebied (brongebied is
veelal eng bepaald)
. Betreft naar binnen gericht (afschermen) i.v.m. gevaarszetting
veelal overlaten aan brandweer

Maatregelen
. Bepalen effectgebied en in
kaart brengen.
. Voor (brandend) oppervlakte en inhoud (stoffen
en m3) – . Bluswatercapaciteit bepalen adhv aanwezig
brandvermogen. - eventueel het te koelen oppervlak
naastgelegen objecten
. vervuiling bluswater
. inzet grootschalig brandweeroptreden (meerdere
pelotons)
. Schuiminzet kan ernstige
milieuverontreiniging veroorzaken (PFOS/PFAS).
Overweeg alternatieven irt
milieu.
Ontruimen brongebied,
. Verzamelplaatsen op indutrieterrein in kaart brengen
. Verkenning in industriele
omgeving, extra aandacht
eigen veiligheid.
Afh. van situatie
. Vroegtijdige info verstrekking aan publiek en media
alsmede handelingsperspectief
. Periodiek Updaten van informatie.
. Prognose ontwikkeling incident
. Externe afstemming
. Tijdslijn verwacht incidentverloop.
Voor mensen, middelen,
materieel
. Verplaatsen van politiecapaciteit van bron- naar effectgebied
. Ondersteuning door gemeente, provincie en/of
Rijk

. Ondersteuning door de gemeente, provincie en/of
Rijk
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SCENARIOKAART A1 LOODSBRAND
Crisisprocessen (RCP)

Aandachtspunten
. Betreft naar buitengebied (afzetten) publiek op afstand houden
. Denk ook aan bewaking
“plaats delict”

Ordehandhaving

. Indien van toepassing zal dit
proces veelal in het effectgebied liggen
. Heb aandacht voor onrust onder de bevolking

Opsporing

. Opsporingsonderzoek wordt
vaak te laat opgestart
. Informatie omtrent opsporingsonderzoek kan niet altijd in
de hele crisisstaf worden gedeeld
. Aandacht voor milieu delicten
Als er zich maatschappelijke escalaties voordoen c.q. dreigt
zich voor te doen
Complex (forensisch) onderzoek
brandexpertise
. Welke gegevens/informatie
moet je delen met (je) partners
. Welke gegevens/informatie
kan/mag niet gedeeld worden
. Afweging tussen het delen van
relevante informatie welke nodig is voor de bestrijding van
het incident/welke van belang
zijn voor je partners en informatie welke bestemd is voor het
opsporingsonderzoek welke niet
gedeeld (althans niet breed gedeeld) mogen/kunnen worden
. Bij grote gevaarszetting niet
verschuilen achter de Wet politiegegevens (WPG)

Handhaven netwerken

Opsporingsexpertise
Informatiemanagement

Maatregelen
. Bij bewaking “plaats delict” ook opstarten recherche onderzoek
. Bij een “plaats delict” het
openbaar ministerie ook in
stelling brengen
Monitoren van onrust onder de bevolking en signalen op het gebied van openbare orde en problemen
welke zich voor kunnen
(gaan) doen
Snel opstarten van het opsporingsonderzoek (tactisch
en technisch)

Inschakelen relevante publieke en private netwerken
Starten vanuit het reguliere
opsporingsproces
Vergaren, veredelen, ontsluiten en uitgeven van de
juiste informatie aan de
juiste partijen. Zowel binnen de politiekolom als andere bij de bestrijding van
het incident betrokken partijen
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Slachtoffers zullen voornamelijk
inhalatie-trauma hebben

Publieke Gezondheidszorg

Bij veel slachtoffers

GHOR

Acute gezondheidszorg

RIJKSWATERSTAAT

WATERSCHAP

Effecten op menselijk lichaam
(kort/lang) en afstemmen met
externe deskundigen

Waterkwaliteitsbeheer

Mogelijk verontreiniging oppervlaktewater met verontreinigd
bluswater

Wegverkeersmanagement

Rekening houden met langdurige stremming

Waterkeren en
waterkwantiteitsbeheer

Voldoende (open-)water tbv
blussing beschikbaar

Waterkwaliteitsbeheer

Mogelijk verontreiniging oppervlaktewater met verontreinigd
bluswater

(Nautisch) Verkeersmanagement

Rekening houden met langdurige stremming

Wegverkeersmanagement

Rekening houden met langdurige stremming

Search and Rescue

Assistentie brandweer bluswater

Informatiemanagement

. Vroegtijdige info verstrekking
aan VR alsmede handelingsperspectief
. Periodiek Updaten van informatie.
. Prognose ontwikkeling incident .
Externe afstemming.

In werking stellen van
medische rampenopvangplannen (w.o. gewondenspreidingsplan, ambulancebijstandplan, grootschalige
geneeskundige bijstand
door MKA).
. Opstarten psychosociale
hulpverlening
. Alarmeren expertgroep
CGOR voor inschatten
noodzaak gezondheidsonderzoek.
.Opstarten POG, preventieve openbare gezondheidszorg
.alarmering van GAGS voor
advisering en afstemming
landelijke deskundigen
(RIVM, CET-md).
Afdammen, doorspoelen,
beluchten of opslaan en
verwerken. Afhankelijk van
verontreiniging.
Waarschuwen en eventueel
stilleggen wegverkeer en dit
bekendmaken.
Stuwen optrekken, dammen leggen of water aanvoeren
Afdammen, doorspoelen,
beluchten of opslaan en
verwerken. Afhankelijk van
verontreiniging.
Waarschuwen en eventueel
stilleggen scheepvaart en
dit bekendmaken.
Waarschuwen en eventueel
stilleggen wegverkeer en dit
bekendmaken.
Ondersteuning brandweer
waterwinning bij bestrijding
secundaire branden
Inbreng in CoPI, ROT, GBT
of RBT
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EXPLOITANT

Bedrijfsprocessen

Toegang, bereikbaarheid hulpverleningsdiensten

In werking stellen bedrijfsnoodplan met crisisorganisatie.
Melden en alarmering
noodplanorganisatie
Melden en alarmering
meldkamer
Eerste bron- en emissiebestrijding
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3.3.2

scenariokaart A2: flare-fakkelbrand
SCENARIOKAART A2: FLARE/FLASHFIRE/FAKKELBRAND
Gebeurtenis

Bestrijding/
bijstand

Risico’s/veiligheid

Effecten

Bevolking

Omgeving/milieu

Alertering & crisiscommunicatie
Informeren
&
Adviseren

Logistiek

Een flashfire kenmerkt zich als een zich als een kort durende brand waarbij een snel verspreidend vlammenfront zich beweegt door een diffuse brandstof (gas, damp, stof).
• Bronbestrijding is gericht op het wegnemen van de toevoer van brandstof.
• Effectbestrijding is gericht op het koelen van omgeving of het verwijderen van
ontbrandbare stoffen uit de omgeving.
• Grote hoeveelheid koelwater mogelijk noodzakelijk.
• Beschermende kleding en –middelen in bron noodzakelijk.
• Fakkellengte, fakkeldiameter en blootstellingsduur bepalen de afstand waarop secundaire
branden en gezondheidsklachten kunnen optreden.
• Explosiegevaar bij aanstraling drukvaten.
• Hoe groter de druk hoe groter het schadegebied.
• Hittestraling kan intens zijn.
• Verwondingen zullen vooral brandwonden zijn.
• Kans op domino-effecten door hittestraling.
• Kans op gehoorbeschadiging door gasontsnapping onder hoge druk
Hittestraling, slachtoffers, schade en brand. Schadecriteria: 3, 10 en 35 kW/m2 en het vrijkomen
van roet.
•
Ontruim brongebied.
•
Inventariseer slachtoffers (wellicht als oorzaak van dit incident en/of als gevolg van verbranding en mogelijk besmetting), niet zelfredzamen & getroffenen.
•
Beschermende kleding en –middelen in bron noodzakelijk.
•
Voorkom ongecontroleerde toegang tot het bron- & effectgebied (binnen/buitenring).
•
Aan- en afvoerwegen brongebied vrij houden en borgen
•
Identificeer mate van bodem-, lucht- en waterverontreiniging
•
Overweeg gebruik WAS, NL-alert, Omroep Zeeland (rampenzender).
•
Uitvoeren omgevingsanalyse (t.b.v. strategie crisiscommunicatie)
•
Inzet crisiscommunicatie naar omgeving (hulpverleners (=intern), publiek,media), via onder meer zeelandveilig.nl en twitter
•
Stem inhoud communicatie af met het bedrijf en andere relevante partijen.
•
Bevoegd gezag (lokaal, nationaal, provinciaal (DCMR/PROV/GEM).
•
LOCC / NCC.
•
Meldkamer regio Rotterdam, Noodcentrale 112 buurland België.
•
Zorginstellingen (ziekenhuizen, verpleeghuizen etc.).
•
Bedrijven/CET/ RWS / WS/ DEF/ OM / North Sea Port.
•
Vitale bedrijven w.o. industriële bedrijven/ nutsbedrijven (gas, elektra, water).
•
Bij betrokkenheid gevaarlijke stoffen denk aan hygiëne!
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MELDKAMER

SCENARIOKAART A2 FLARE/FLASHFIRE/FAKKELBRAND
Crisisprocessen (RCP)
Aandachtspunten
Melding & alarmering
Zsm burgers/publiek informeren
Op- en afschaling
Bevestigen scenario en GRIP

Informatiemanagement
Ondersteuning
Crisiscommunicatie

BEVOLKINGSZORG

Publieke Zorg
Omgevingszorg

Evacuatie
Ondersteuning
Informatiemanagement
Nafase

BRANDWEER

Bron- en emissiebestrijding

Redding
Ontsmetting
Informatiemanagement

Resourcemanagement

Verzamelen/geven 1e
oper.beeld
Intern opschalen
. Effecten incident op bedrijfsvoering gemeente
. Interne communicatie gemeente.

. Specifieke aandacht op de
(niet) zelfredzame personen
. Milieubeheer
. Bodemvervuiling
. Vervuiling oppervlakte water
. Ruimtebeheer
. Bouwbeheer
.Verplaatsen mens en dier
. Bestuurlijke ondersteuning
. Juridische ondersteuning
Verzamelen en doorgeven van
informatie
. Nazorgproject
. Gevolgen incident voor bedrijfsvoering (gem.)
. Brand niet blussen
. Koelen omgeving / afschermen
. Ontruimen
. Inzet brw. personeel

Zo min mogelijk personen in
contour
Is niet direct sprake van
. Snelle prognose effectcontour
. Externe deskundigen
. Zsm bericht naar burgers/
publiek
Afh. van situatie

Maatregelen
.Afstemmen met BRW GRO: Informeren Noodcentrale 112
. Alarmeren GRIP 2, afh. van uitvraagprotocol en contact eerste
oper. leidinggevende
. Stel UGS vast (voorbereiden locatie)
Geef ‘meldkamer-beeld’ en ‘startmal’ (LCMS)
Snelle start met omgevingsanalyse
en berichtgevingeving via ZeelandVeilig.nl
. Handelingsperspectief geven
. Betekenis geven incident
. Communicatie gemeente via banner Zeeland Veilig op homepage
.opvanglocaties organiseren
. Opvang vervuild bluswater
. Inschakelen calamiteitendienst
. Materieel afzetting gebied
. Leveren informatie gebouw(en)
. organisatie en uitvoeringevacuatie uit een bepaald gebied
. Opstellen noodbevel/noodverordening

. Opstarten
. Inrichten IAC
. Brandstoftoevoer afsluiten (leidingbeheerder)
. Koelen bij stralingshitte boven 10
KW/m2
. Ontruimen in gebied boven de 1
KW/m2
tot max 3 KW/m2
Directe ontruiming brongebied
(vanaf 1 KW/m2)
. Door AGS/OVD-brwzorg
. Bedrijfsdeskundigen/leidingeigenaren ed.
. Info en handelingsperspectief
Afh. van situatie
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POLITIE

SCENARIOKAART A2 FLARE/FLASHFIRE/FAKKELBRAND
Crisisprocessen (RCP)
Aandachtspunten
Mobiliteit
. Grote gevaarzetting in het effectgebied
. Voorkomen van stagnatie in
de hulpverlening
. In stand houden/herstellen
van de mobiliteit in het effectgebied
. Proces mobiliteit ligt vooral
in het effectgebied (brongebied is veelal eng bepaald)
Bewaken en Beveiligen
. Betreft naar binnengericht
(afschermen) . I.v.m. gevaarzetting veelal overlaten aan de
brandweer
. Betreft naar buitengebied
(afzetten) publiek op afstand
houden
. Denk ook aan bewaking
'plaats delict'
Ordehandhaving
. Indien van toepassing zal dit
proces veelal in het effectgebied liggen
. Heb aandacht voor onrust
onder de bevolking.
Opsporing
. Opsporingsonderzoek wordt
vaak te laat opgestart.
. Informatie omtrent het opsporingsonderzoek kan niet altijd in de hele crisisstaf worden gedeeld.
. Heb aandacht voor milieudelicten.
Handhaven netwerken
Als er zich maatschappelijke
escalaties voordoen c.q. dreigt
zich voor te doen.
Opsporingsexpertise
Complex (forensisch) onderzoek brandexpertise.

Maatregelen
. Verplaatsen van politiecapaciteit
van bron- naar effectgebied
. Ondersteuning door gemeente,
provincie en/of Rijk

. Ondersteuning door de gemeente,- provincie en/of Rijk
. Bij bewaking 'plaats delict' ook
opstarten recherche onderzoek
. Bij een 'plaats delict' het openbaar ministerie ook in stelling brengen

Monitoren van onrust onder de bevolking en signalen op het gebied
van openbare orde en problemen
welke zich voor kunnen (gaan)
doen.
Snel opstarten van het opsporingsonderzoek (tactisch en technisch).

Inschakelen relevante publieke en
private netwerken
Starten vanuit het reguliere opsporingsproces.
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GHOR

SCENARIOKAART A2 FLARE/FLASHFIRE/FAKKELBRAND
Crisisprocessen (RCP)
Aandachtspunten
Informatiemanagement
. Welke gegevens/informatie
moet je delen met (je) partners.
. Welke gegevens/informatie
kan/mag niet gedeeld worden.
. Afweging tussen het delen
van relevante informatie
welke nodig is voor de bestrijding van het incident/welke
van belang zijn voor je partners en informatie welke bestemd is voor het opsporingsonderzoek welke niet gedeeld
(althans niet breed gedeeld)
mogen/kunnen worden.
. Bij grote gevaarzetting niet
verschuilen achter de Wet Politiegegevens (WPG).
Acute Gezondheidszorg
Mogelijk groot aantal slo’s
met brandwonden en inhalatie-trauma, mogelijk aantasting vitale functies. Mogelijk
ook doden.
Bij veel slachtoffers opstarten
Publieke Gezondheidszorg

Bij veel slachtoffers

Waterkwaliteitsbeheer

Mogelijk verontreiniging oppervlaktewater met verontreinigd bluswater

Wegverkeersmanagement

Rekening houden met langdurige stremming

Waterkeren en
waterkwantiteitsbeheer
Waterkwaliteitsbeheer

Voldoende (open-)water tbv
blussing beschikbaar
Mogelijk verontreiniging oppervlaktewater met verontreinigd bluswater

RIJKSWATERSTAAT

WATERSCHAP

Effecten op menselijk lichaam
(kort/lang) en afstemmen met
externe deskundigen

Maatregelen
Vergaren, veredelen, ontsluiten en
uitgeven van de juiste informatie
aan de juiste partijen. Zowel binnen de politiekolom als andere bij
de bestrijding van het incident betrokken partijen.

In werking stellen van
medische rampenopvangplannen
(w.o. gewondenspreidingsplan,
ambulancebijstandplan, grootschalige geneeskundige bijstand door
MKA).
Opstarten psychosociale hulpverlening
. Alarmeren expertgroep CGOR
voor inschatten noodzaak gezondheidsonderzoek.
.Opstarten POG, preventieve openbare gezondheidszorg
.alarmering van GAGS voor advisering en afstemming landelijke deskundigen (RIVM, CET).
Afdammen, doorspoelen, beluchten of opslaan en verwerken. Afhankelijk van verontreiniging.
Waarschuwen en eventueel stilleggen wegverkeer en dit bekendmaken.
Stuwen optrekken, dammen leggen
of water aanvoeren
Afdammen, doorspoelen, beluchten of opslaan en verwerken. Afhankelijk van verontreiniging.
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SCENARIOKAART A2 FLARE/FLASHFIRE/FAKKELBRAND
Crisisprocessen (RCP)
Aandachtspunten
(Nautisch) VerkeersmanageRekening houden met langdument
rige stremming
Wegverkeersmanagement

Rekening houden met langdurige stremming

Search and Rescue

Assistentie brandweer bluswater

Informatiemanagement

. Vroegtijdige info verstrekking
aan VR alsmede handelingsperspectief
. Periodiek Updaten van informatie.
. Prognose ontwikkeling incident .
Externe afstemming.
Toegang, bereikbaarheid hulpverleningsdiensten

EXPLOITANT

Bedrijfsprocessen

Maatregelen
Waarschuwen en eventueel stilleggen scheepvaart en dit bekendmaken.
Waarschuwen en eventueel stilleggen wegverkeer en dit bekendmaken.
Ondersteuning brandweer waterwinning bij bestrijding secundaire
branden
Inbreng in CoPI, ROT, GBT of RBT

In werking stellen bedrijfsnoodplan
met crisisorganisatie.
Melden en alarmering noodplanorganisatie
Melden en alarmering meldkamer
Eerste bron- en emissiebestrijding
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3.3.3

scenariokaart A3: plasbrand / tankbrand
SCENARIOKAART A3 PLASBRAND & TANKBRAND
Gebeurtenis

Bestrijding/
bijstand

Risico’s / Veiligheid

Effecten

Bevolking

Omgeving/milieu

Alertering & crisiscommunicatie

Informeren
&
adviseren

Logistiek

Een plasbrand is de verbranding van dampen uit een vloeistofplas
• Bronbestrijding is gericht op het wegnemen van de toevoer van brandstof.
• Effectbestrijding is gericht op het koelen van omgeving of het verwijderen van
ontbrandbare stoffen uit de omgeving.
• Grote hoeveelheid koelwater mogelijk noodzakelijk.
• Beschermende kleding en –middelen in bron noodzakelijk.
• Overweeg inzet specialistische teams brandweer (GBO).
•
De warmtestraling die vrijkomt.
•
Hoe groter de plas, hoe groter het schade-effectgebied.
•
Er bestaat een grote kans op brandwonden, op secundaire branden en op escalatie
(boilover, slopover of frothover) en tankputbrand.
•
Hoeveelheid roet en verbrandingsproducten in de rook (bepaling effectgebied)
•
Slachtoffers zullen vooral brandwonden hebben.
•
Mogelijk sprake van bodem/watervervuiling vanwege weglekkende vloeistoffen/inzet
schuim
•
Te vlug inzetten schuim (onvoldoende SVM voor handen)
•
Inzet op tankbranden is specialistisch.
•
Een vloeistofplas op het water kan grotere vormen aannemen en is stromingsgevoelig.
•
Effecten van vloeistofplas cq plasbrand op het water geeft mogelijk een verontreiniging
van het oppervlakte water en watermilieu/-bodem.
Hittestraling, slachtoffers, schade en brand. Schadecriteria: 3, 10 en 35 kW/m2
Giftige rook (CO, NOx, Halogenen, Aldehydes, PAK’s etc. en het vrijkomen van roet.)
•
Direct ontruimen brongebied.
•
Noodzaak tot maatregelen effectgebied?
•
Inventariseer slachtoffers (als gevolg van verbranding en mogelijk besmetting), niet
zelfredzamen & getroffenen.
•
Beschermende kleding en –middelen in brongebied noodzakelijk.
•
Voorkom ongecontroleerde toegang tot het bron- & effectgebied (binnen/buitenring).
•
Neem maatregelen in relatie tot kwetsbare objecten.
•
Aan- en afvoerwegen brongebied vrijhouden en borgen.
•
Identificeer mate van bodem-, lucht- en waterverontreiniging.
•
Voorkom / beperk uitbreiding verontreiniging.
•
Inzet van specialistische milieudiensten / organisaties.
•
Overweeg gebruik WAS, NL-alert, Omroep Zeeland (rampenzender).
•
Uitvoeren omgevingsanalyse (t.b.v. strategie crisiscommunicatie)
•
Inzet crisiscommunicatie naar omgeving (hulpverleners (=intern), publiek,media), via
onder meer zeelandveilig.nl en twitter
•
Stem inhoud communicatie af met het bedrijf en andere relevante partijen.
•
Bevoegd gezag (lokaal, nationaal, provinciaal (DCMR/PROV/GEM).
•
LOCC / NCC.
•
LIOGS
•
Meldkamer regio Rotterdam, Noodcentrale 112 buurland België.
•
Zorginstellingen (ziekenhuizen, verpleeghuizen etc.).
•
Bedrijven/CET/ RWS / WS/ DEF/ OM / North Sea Port.
•
Vitale bedrijven w.o. industriële bedrijven/ nutsbedrijven (gas, elektra, water).
•
Specialistische teams industriële brandbestrijding / blusboten ed.
•
Bij betrokkenheid gevaarlijke stoffen denk aan hygiëne!
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MELDKAMER

SCENARIOKAART A3 PLASBRAND & TANKBRAND
Crisisprocessen (RCP)
Aandachtspunten
Melding & alarmering
Zsm burgers/publiek informeren

Op- en afschaling

Bevestigen scenario en GRIP

Informatiemanagement

Verzamelen/geven 1e operationeelbeeld
Intern opschalen
. Effecten incident op bedrijfsvoering
gemeente
. Interne communicatie gemeente

Ondersteuning RCC
Communicatie

BRANDWEER

BEVOLKINGSZORG

Publieke Zorg

Omgevingszorg

. Specifieke aandacht op de (niet) zelfredzame personen
. Opvang gedupeerden
. Bij voltrekkende BLEVE mogelijk langdurige huisvesting nodig voor gedupeerden
. Milieubeheer
(vervuiling van: lucht, water, bodem)
. Ruimtebeheer
. Bouwbeheer t.b.v. drukschade

Evacuatie

.Verplaatsen mens en dier

Ondersteuning

. Bestuurlijke ondersteuning
. Juridische ondersteuning

Informatiemanagement
Nafase

Verzamelen en doorgeven informatie
. Nazorgproject
. Gevolgen incident op bedrijfsvoering

Bron- en emissiebestrijding

. Plasbrand op water: laten branden en
omgeving beschermen
. Bij plas op water, voorkomen van ontsteking en verdamping vloeistof
. Plasbrand op land:
. Afschermen/koelen omgeving
. Stralingsbelasting 10 KW/m2 op
4 * r (straal plas).
. stralingsbelasting 3 KW/m2 op

Maatregelen
Afstemmen met brandweer
GRO: Informeren Noodcentrale
112
. Alarmeren GRIP 2, afh. van uitvraagprotocol en contact eerste
oper. leidinggevende
. Stel UGS vast (voorbereiden locatie)
Geef ‘meldkamer-beeld’ en ‘startmal’ (LCMS)
. Snelle start met omgevingsanalyse en berichtgeving via ZeelandVeilig.nl
. Handelingsperspectief geven
. Betekenis geven incident
. Communicatie gemeente via
banner Zeeland Veilig op homepage
. Opvang regelen
. Langdurige opvang regelen
. Start CRAS

. Aandacht riool ivm bluswater
. Opvang vervuild bluswater
. Inschakelen calamiteitendienst
. Materieel/materiaal afzetting
gebied
. Leveren informatie gebouw(en)
. organisatie en uitvoeringevacuatie uit een bepaald gebied
. Opstellen noodbevel/ noodverordening.
. Bemensing backoffice
. Opstarten
. Indien nodig inrichten IAC
. Koelen omgeving ( 10 l/min/m2)
. Plas begrenzen middels oliebooms en volschuimen cq plas afdekken met schuim
. Blussen met schuim/poeder
(inzet water leidt tot escalatie)
. Ontruiming gebied tot 20x diameter tank.
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POLITIE

SCENARIOKAART A3 PLASBRAND & TANKBRAND
Crisisprocessen (RCP)
Aandachtspunten
8 * r (straal plas)
. Ontruiming gebied met stralingsniveau boven de 1 KW/m2
. Hoe groter de plas hoe meer stralingshitte
. Voor aanvang blussing: voldoende
svm en equipment alsmede voldoende
water.
Tankbrand:
. Rondom koeling brandende tank
. Gevaar Boilover
. Tactiek opbrengen schuim
. Afbrandsnelheid vloeistof
gemiddeld 10 cm/uur
. Groei hittezone, gemiddeld
20 cm/uur
. Naastgelegen tanks bezwijken bij stralingsbelasting vanaf 35-45 KW/m2
. Voor aanvang blussing: voldoende
svm en equipment alsmede voldoende
water.
. Bij branden van opslagtanks met een
diameter van groter dan 45 m, inzet industriële brandbestrijdingpool nodig.
. Algemeen: veel roet en verbrandingsproducten
. Schuiminzet kan ernstige milieuverontreiniging veroorzaken (PFOS/PFAS).
Overweeg alternatieven irt milieu.
. Gebruik warmtebeeldcamerea en camerabeelden bedrijf om verkenning/
inzettactiek te bepalen.
Redding
Mogelijk beperkt
Ontsmetting
Is niet te verwachten
Informatiemanagement
Snel inzicht in contouren en incident
ontwikkeling
Resource management

Houd rekening met langdurige inzet en
blootstelling aan hittestraling

Mobiliteit

. Grote gevaarzetting in het effectgebied
. Voorkomen van stagnatie in de hulpverlening
. In stand houden/herstellen van de
mobiliteit in het effectgebied
. Proces mobiliteit ligt vooral in het effectgebied (brongebied is veelal eng
bepaald)

Maatregelen
. Voldoende equipment, svm, water
. Controleer op toxische verbrandingsproducten

. Door WVD/AGS en OVD-brwzorg
. Effectgebied rook in kaart brengen door verkenningseenheden
Logistiek hierop aanpassen.

. Verplaatsen van politiecapaciteit
van bron- naar effectgebied
. Ondersteuning door gemeente,
provincie en/of Rijk
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SCENARIOKAART A3 PLASBRAND & TANKBRAND
Crisisprocessen (RCP)
Aandachtspunten
Bewaken en Beveiligen
. Betreft naar binnen gericht (afschermen) . I.v.m. gevaarzetting veelal overlaten aan de brandweer
. Betreft naar buitengebied (afzetten)
publiek op afstand houden
. Denk ook aan bewaking 'plaats delict'
Ordehandhaving

. Indien van toepassing zal dit proces
veelal in het effectgebied liggen
. Heb aandacht voor onrust onder de
bevolking.

Opsporing

. Opsporingsonderzoek wordt vaak te
laat opgestart.
. Informatie omtrent het opsporingsonderzoek kan niet altijd in de hele crisisstaf worden gedeeld.
. Heb aandacht voor milieudelicten.

Handhaven netwerken

Als er zich maatschappelijke escalaties
voordoen c.q. dreigt zich voor te doen.
Complex (forensisch) onderzoek brandexpertise.
. Welke gegevens/informatie moet je
delen met (je) partners.
. Welke gegevens/informatie kan/mag
niet gedeeld worden.
. Afweging tussen het delen van relevante informatie welke nodig is voor de
bestrijding van het incident/welke van
belang zijn voor je partners en informatie welke bestemd is voor het opsporingsonderzoek welke niet gedeeld (althans niet breed gedeeld) mogen/kunnen worden.
. Bij grote gevaarzetting niet verschuilen achter de Wet Politiegegevens
(WPG).
Mogelijk groot aantal slo’s met brandwonden en inhalatie-trauma, mogelijk
aantasting vitale functies. Mogelijk ook
doden. Bij trommelvliesschade, kans op
verdere gezondheidseffecten (longen,
darmen)
Bij veel slachtoffers opstarten

Opsporingsexpertise
Informatiemanagement

GHOR

Acute Gezondheidszorg

Publieke Gezondheidszorg

Maatregelen
. Ondersteuning door de gemeente,- provincie en/of Rijk
. Bij bewaking 'plaats delict' ook
opstarten recherche onderzoek
. Bij een 'plaats delict' het openbaar ministerie ook in stelling
brengen
Monitoren van onrust onder de
bevolking en signalen op het gebied van openbare orde en problemen welke zich voor kunnen
(gaan) doen.
Snel opstarten van het opsporingsonderzoek (tactisch en technisch).

Inschakelen relevante publieke en
private netwerken
Starten vanuit het reguliere opsporingsproces.
Vergaren, veredelen, ontsluiten
en uitgeven van de juiste informatie aan de juiste partijen. Zowel
binnen de politiekolom als andere
bij de bestrijding van het incident
betrokken partijen.

In werking stellen van
medische rampenopvangplannen
(w.o. gewondenspreidingsplan,
ambulancebijstandplan, grootschalige geneeskundige bijstand
door MKA).
. Opstarten psychosociale hulpverlening
. Alarmeren expertgroep CGOR
voor inschatten noodzaak gezondheidsonderzoek.
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RIJKSWATERSTAAT

WATERSCHAP

SCENARIOKAART A3 PLASBRAND & TANKBRAND
Crisisprocessen (RCP)
Aandachtspunten
Effecten op menselijk lichaam
(kort/lang) en afstemmen met externe
deskundigen

Waterkwaliteitsbeheer

Mogelijk verontreiniging oppervlaktewater met verontreinigd bluswater

Wegverkeersmanagement

Rekening houden met langdurige
stremming

Waterkeren en
waterkwantiteitsbeheer
Waterkwaliteitsbeheer

Voldoende (open-)water tbv blussing
beschikbaar
Mogelijk verontreiniging oppervlaktewater met verontreinigd bluswater

(Nautisch) Verkeersmanagement

Rekening houden met langdurige
stremming

Wegverkeersmanagement

Rekening houden met langdurige
stremming

Search and Rescue

Assistentie brandweer bluswater

Informatiemanagement

. Vroegtijdige info verstrekking aan VR
alsmede handelingsperspectief
. Periodiek Updaten van informatie.
. Prognose ontwikkeling incident .
Externe afstemming.
Toegang, bereikbaarheid hulpverleningsdiensten

Exploitant

Bedrijfsprocessen

Maatregelen
.Opstarten POG, preventieve
openbare gezondheidszorg
.alarmering van GAGS voor advisering en afstemming landelijke
deskundigen (RIVM, CET).
Afdammen, doorspoelen, beluchten of opslaan en verwerken. Afhankelijk van verontreiniging.
Waarschuwen en eventueel stilleggen wegverkeer en dit bekendmaken.
Stuwen optrekken, dammen leggen of water aanvoeren
Afdammen, doorspoelen, beluchten of opslaan en verwerken. Afhankelijk van verontreiniging.
Waarschuwen en eventueel stilleggen scheepvaart en dit bekendmaken.
Waarschuwen en eventueel stilleggen wegverkeer en dit bekendmaken.
Ondersteuning brandweer waterwinning bij bestrijding secundaire
branden
Inbreng in CoPI, ROT, GBT of RBT

In werking stellen bedrijfsnoodplan met crisisorganisatie.
Melden en alarmering noodplanorganisatie
Melden en alarmering meldkamer
Eerste bron- en emissiebestrijding
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3.4
3.4.1

Categorie B: Explosief
scenariokaart B1: BLEVE
SCENARIOKAART B1 BLEVE

Gebeurtenis

Bestrijding / Bijstand

Effecten

Risico’s/ veiligheid

Bevolking

Omgeving/milieu

Alertering &
crisiscommunicatie

Informeren
&
Adviseren

Warme BLEVE, stijging temperatuur en druk t.g.v. externe opwarming. Bij een
koude BLEVE ontbreekt externe opwarming. De kracht van een warme BLEVE is groter dan bij een koude BLEVE. Koude BLEVE, Overvulling of mechanische schade van
omhulsel dan wel vulling van omhulsel met een stof met te hoge dampspanning.
Sub-scenario’s: Dreigende BLEVE, interne druk en temperatuur lopen hoog op, omhulsel is verzwakt maar nog in tact en de Daadwerkelijke BLEVE, omhulsel heeft het
begeven, de stof is vrijgekomen.(opm.: een bepaalde Runaway kan dezelfde effecten geven als BLEVE).
•
Bestrijding is in eerste instantie gericht op het voorkomen of uitstellen van de
BLEVE. Ontruimen directe omgeving prioriteit en beschermende kleding en –
middelen in brongebied noodzakelijk.
•
Na ontstaan van BLEVE is bestrijding gericht op het bestrijden van de effecten.
•
Directe inzet veel potentieel noodzakelijk & vroegtijdige grootschalige bijstand.
•
Overweeg inzet USAR.
Hittestraling, overdruk, scherfwerking, slachtoffers, schade en brand.
Schadecriteria: 3, 10 en 35 kW/m2 of piekbaroverdruk 0,3-0,1 en 0,02bar.
•
Bij explosie is effectgebied cirkelvormig en kan tot enkele honderden meters
bedragen als gevolg van vuurbal en drukgolf.
•
Bij explosie is er een drukgolf en drukgolfschade (let op: houdt rekening met
mogelijke secundaire effecten. Vb. vrijkomen van toxische gassen).
•
Bij explosie is er een gaswolkontbranding (vuurbal = explosieve verbranding)
en stralingshitte (in geval van brandbare stoffen).
•
Kans op fragmentatie schade en/of schade door wegvliegend omhulsel.
•
Letselbeeld: effecten door blast (drukgolf), thermische effecten (brandwonden) en mechanisch letsel door rondvliegende projectielen.
•
Secundaire effecten: (1) branden, instortingsgevaar e.a. effecten t.g.v. de drukgolf. (2) branden en/of explosies t.g.v. de vuurbal (stralingsbelasting) (3) plasbrand, t.g.v. uitregenen van na de explosie nog resterende stof.
•
Binnen & schuilen, gordijnen/lamellen ed. sluiten & weg blijven bij ramen.
•
Direct ontruimen brongebied & zo min mogelijk OHD in gebied.
•
Overweeg maatregelen in effectgebied.
•
Inventariseer slachtoffers (als gevolg van verbranding, drukgolf, scherfwerking
en instorting), niet zelfredzamen & getroffenen.
•
Beschermende kleding en –middelen in bron noodzakelijk.
•
Bij 0,1 bar overdruk kan dit al fataal letsel tot gevolg hebben. Bij een overdruk
van 0,3 bar scheurt het trommelvlies.
•
Voorkom ongecontroleerde toegang tot het bron- & effectgebied
•
Aan en afvoerwegen brongebied vrijhouden en borgen.
•
Identificeer mate van bodem-, lucht- en waterverontreiniging.
•
Overweeg gebruik WAS, NL-alert, Omroep Zeeland (rampenzender). Afhankelijk van het type scenario is het bedrijf ook gemandateerd voor activering
WAS.
•
Uitvoeren omgevingsanalyse (t.b.v. strategie crisiscommunicatie)
•
Inzet crisiscommunicatie naar omgeving (hulpverleners (=intern), publiek,media), via onder meer zeelandveilig.nl en twitter
•
Stem inhoud communicatie af met het bedrijf en andere relevante partijen.
•
Bevoegd gezag (lokaal, nationaal, provinciaal (DCMR/PROV/GEM).
•
Meldkamer regio Rotterdam, Noodcentrale 112 buurland België.
•
Zorginstellingen (ziekenhuizen, verpleeghuizen etc.).
•
LOCC / NCC / Bedrijven/CET/ RWS / WS/ DEF/ OM / North Sea Port
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Logistiek

•
•

MELDKAMER

SCENARIOKAART B1 BLEVE
Crisisprocessen (RCP)
Melding & alarmering

Aandachtspunten
Directe alarmering noodzakelijk

Op- en afschaling

Bevestigen scenario en
GRIP

Informatiemanagement

Verzamelen/geven 1e
operationeel beeld
Intern opschalen
. Effecten incident op bedrijfsvoering gemeente
. Interne communicatie
gemeente

Ondersteuning
Crisiscommunicatie

Publieke Zorg

BEVOLKINGSZORG

Vitale bedrijven w.o. industriële bedrijven/ nutsbedrijven.
Voeding en brandstof voor langdurige inzet. Grote aantallen hulpverleners.

Omgevingszorg

Evacuatie
Ondersteuning

Informatiemanagement
Nafase

BRAD
NWEE
R

Bron- en emissiebestrijding

. Specifieke aandacht op
de (niet) zelfredzame
personen
. Opvang gedupeerden
. Bij voltrekkende BLEVE
mogelijk langdurige huisvesting nodig voor gedupeerden
. Registratie schade
. Milieubeheer
. Ruimtebeheer
. Bouwbeheer t.b.v. drukschade
.Verplaatsen mens en
dier
. Bestuurlijke ondersteuning
. Juridische ondersteuning
Verzamelen en doorgeven informatie
. Nazorgproject
. Gevolgen incident op
bedrijfsvoering
.Beperken en voorkomen
van effecten.

Maatregelen
Zsm en afstemmen met Brandweer
GRO: Informeren Noodcentrale
112
. Alarmeren GRIP 2, afh. van uitvraagprotocol en contact eerste
oper. leidinggevende
. Stel UGS vast (voorbereiden locatie)
Geef ‘meldkamer-beeld’ en
‘startmal’ (LCMS)
. Snelle start met omgevingsanaly-se en berichtgeving via
Zeeland-Veilig.nl
. Handelingsperspectief geven
. Betekenis geven incident
. Communicatie gemeente via
banner Zeeland Veilig op homepage
. Opvang regelen
. Langdurige opvang regelen
. Start CRAS

. Aandacht riool ivm bluswater
. Materieel/materiaal afzetting
gebied
. Leveren informatie gebouw(en)
. organisatie en uitvoeringevacuatie uit een bepaald gebied
Opstellen noodbevel/noodverordening.

.Opstarten
. Indien nodig inrichten IAC
. Bij aanstraling: aanbrengen van
koeling om BLEVE te voorkomen
(10 l/min/m2 water)
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Redding

Ontsmetting

Is afh. van situatie

Informatiemanagement

. Snelle prognose effectcontour
. Externe deskundigen
Afh. van situatie
. Grote gevaarzetting in
het effectgebied
. Voorkomen van stagnatie in de hulpverlening
. In stand houden/herstellen van de mobiliteit
in het effectgebied
. Proces mobiliteit ligt
vooral in het effectgebied
(brongebied is veelal eng
bepaald)
. Betreft naar binnengericht (afschermen) . I.v.m.
gevaarzetting veelal overlaten aan de brandweer
. Betreft naar buitengebied (afzetten) publiek op
afstand houden
. Denk ook aan bewaking
'plaats delict'
. Indien van toepassing
zal dit proces veelal in
het effectgebied liggen
. Heb aandacht voor onrust onder de bevolking.

Resourcemanagement
Mobiliteit

POLITIE

. Onmiddellijk alarmeren
van omgeving (contour
drukschade)
(0,3 bar = scheuren trommelvliezen
0,1 bar = 1 % lethaal
0,03 bar= ruitbreuk(Ci 24)
0,02 bar= tijdelijke gehoorschade
. Eigen veiligheid HV’ers
. Voldoende bluswater
. Vrijkomen gevaarlijke
stoffen en/of verbrandingsproducten.
. Vuurbal
Zo min mogelijk personen in contour

Bewaken en Beveiligen

Ordehandhaving

. WAS, NL-Alert, ed. omroep
. Onmiddellijk ontruimen van
contour waarbinnen drukgolfeffecten te verwachten zijn als
daar tijd voor is.
Indien geen tijd: binnen schuilen, gordijnen/lamellen dicht en
weg blijven bij ramen.
. Zo min mogelijk HV’ers in gebied, afstand
. 10 l/min/m2 water nodig voor
koeling
. Meten (verkenningsploegen)
. 2e/3e graads brandwonden op
Afstand = 9 * (massa)⅓
Directe ontruiming brongebied
Overweeg maatregelen in effectgebied
Indien noodzakelijk ontsmetten
slo’s en HV’ers, materiaal/materieel en infrastructuur
. Door WVD/AGS
. GAGS, CET ed.
Afh. van situatie
. Verplaatsen van politiecapaciteit van bron- naar effectgebied
. Ondersteuning door gemeente,
provincie en/of rijk

. Ondersteuning door de gemeente,- provincie en/of rijk
. Bij bewaking 'plaats delict' ook
opstarten recherche onderzoek
. Bij een 'plaats delict' het openbaar ministerie ook in stelling
brengen

Monitoren van onrust onder de
bevolking en signalen op het gebied van openbare orde en problemen welke zich voor kunnen
(gaan) doen.
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Opsporing

Handhaven netwerken

Opsporingsexpertise

Informatiemanagement

GHOR

Acute Gezondheidszorg

Publieke Gezondheidszorg

. Opsporingsonderzoek
wordt vaak te laat opgestart.
. Informatie omtrent het
opsporingsonderzoek kan
niet altijd in de hele crisisstaf worden gedeeld.
. Heb aandacht voor milieudelicten.
Als er zich maatschappelijke escalaties voordoen
c.q. dreigt zich voor te
doen.
Complex (forensisch) onderzoek brandexpertise.

Snel opstarten van het opsporingsonderzoek (tactisch en
technisch).

. Welke gegevens/informatie moet je delen met
(je) partners.
. Welke gegevens/informatie kan/mag niet gedeeld worden.
. Afweging tussen het delen van relevante informatie welke nodig is voor
de bestrijding van het incident/welke van belang
zijn voor je partners en
informatie welke bestemd is voor het opsporingsonderzoek welke
niet gedeeld (althans niet
breed gedeeld) mogen/kunnen worden.
. Bij grote gevaarzetting
niet verschuilen achter
de Wet Politiegegevens
(WPG).
Mogelijk groot aantal
slo’s met brandwonden
en inhalatie-trauma, mogelijk aantasting vitale
functies. Mogelijk ook
doden. Bij trommelvliesschade, kans op verdere
gezondheidseffecten
(longen, darmen)
Bij veel slachtoffers

Vergaren, veredelen, ontsluiten
en uitgeven van de juiste informatie aan de juiste partijen. Zowel binnen de politiekolom als
andere bij de bestrijding van het
incident betrokken partijen.

Inschakelen relevante publieke
en private netwerken

Starten vanuit het reguliere opsporingsproces.

In werking stellen van
medische rampenopvangplannen (w.o. gewondenspreidingsplan, ambulancebijstandplan,
grootschalige geneeskundige bijstand door MKA).

Opstarten psychosociale hulpverlening
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RIJKSWATERSTAAT

WATERSCHAP

Effecten op menselijk lichaam (kort/lang) en afstemmen met externe
deskundigen

Waterkwaliteitsbeheer

Mogelijk verontreiniging
oppervlaktewater met
verontreinigd bluswater

Wegverkeersmanagement

Rekening houden met
langdurige stremming

Waterkeren en
waterkwantiteitsbeheer
Waterkwaliteitsbeheer

Voldoende (open-)water
tbv blussing beschikbaar
Mogelijk verontreiniging
oppervlaktewater met
verontreinigd bluswater

(Nautisch) Verkeersmanagement

Rekening houden met
langdurige stremming

Wegverkeersmanagement

Rekening houden met
langdurige stremming

Search and Rescue

Assistentie brandweer
bluswater

Informatiemanagement

. Vroegtijdige info verstrekking aan VR alsmede
handelingsperspectief
. Periodiek Updaten van
informatie.
. Prognose ontwikkeling
incident .
Externe afstemming.
Toegang, bereikbaarheid
hulpverleningsdiensten

EXPLOITANT

Bedrijfsprocessen

. Alarmeren expertgroep CGOR
voor inschatten noodzaak gezondheidsonderzoek.
.Opstarten POG, preventieve
openbare gezondheidszorg
.alarmering van GAGS voor advisering en afstemming landelijke
deskundigen (RIVM, CET).
Afdammen, doorspoelen, beluchten of opslaan en verwerken. Afhankelijk van verontreiniging.
Waarschuwen en eventueel stilleggen wegverkeer en dit bekendmaken.
Stuwen optrekken, dammen leggen of water aanvoeren
Afdammen, doorspoelen, beluchten of opslaan en verwerken. Afhankelijk van verontreiniging.
Waarschuwen en eventueel stilleggen scheepvaart en dit bekendmaken.
Waarschuwen en eventueel stilleggen wegverkeer en dit bekendmaken.
Ondersteuning brandweer waterwinning bij bestrijding secundaire branden
Inbreng in CoPI, ROT, GBT of
RBT

In werking stellen bedrijfsnoodplan met crisisorganisatie.
Melden en alarmering noodplanorganisatie
Melden en alarmering meldkamer
Eerste bron- en emissiebestrijding
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3.4.2

scenariokaart B2: gaswolkexplosie
SCENARIOKAART B2: GASWOLKEXPLOSIE
Gebeurtenis

Bestrijding/Bijstand

Risico’s/veiligheid

Effecten

Bevolking

Omgeving/milieu

Alertering & crisiscommunicatie

Informeren
&
adviseren
Logistiek

Bij een explosie komt in zeer korte tijd (veel) energie vrij in de vorm van een snelle drukverhoging. Gewoonlijk gaat dit gepaard met het ontstaan van hoge temperaturen, drukken en
het (mogelijk) vrijkomen van gassen. Een explosie veroorzaakt schokgolven in het medium
waarin het optreedt.
•
Bestrijding is in eerste instantie gericht op het voorkomen of uitstellen van de gaswolkontbranding.
•
Ontruimen directe omgeving prioriteit.
•
Na ontbranding is bestrijding gericht op het bestrijden van de effecten.
•
Directe inzet van veel potentieel noodzakelijk. Denk aan vroegtijdige grootschalige bijstand.
•
Overweeg inzet USAR.
•
Beschermende kleding en –middelen in brongebied noodzakelijk.
•
Kans op secundaire branden door stralingshitte en drukgolf.
•
Kans op domino-effecten door drukgolf en/of hittestraling/vuur.
•
Afhankelijk van de mate van opsluiting, kans op explosieve verbranding en drukschade
•
Dodelijke slachtoffers binnen de vuurbal.
•
Kans op brandwonden en botbreuken (door stralingshitte en drukgolf).
•
Kans op flare als sprake is geweest van gaswolkontbranding bij continue emissie gas.
•
Kans op plasbrand als sprake is geweest van gaswolkontbranding bij continue emissie
damp.
•
Kans op instortingsgevaar.
•
Milieu belasting beperkt, vooral roet en verbrandingsproducten gas/damp.
Hittestraling, overdruk, scherfwerking, slachtoffers, schade en brand.
Schadecriteria: 3, 10 en 35 kW/m2 of piekbaroverdruk 0,3-0,1 en 0,02bar.
•
Direct ontruimen brongebied.
•
Noodzaak tot maatregelen effectgebied?
•
Inventariseer slachtoffers (als gevolg van verbranding, drukgolf, scherfwerking en instorting en mogelijk door secundaire branden), niet zelfredzamen & getroffenen.
•
Beschermende kleding en -middelen in bron / effectgebied noodzakelijk.
•
Houd afstand en zorg voor dekking.
•
Binnen & schuilen, gordijnen/lamellen ed. sluiten & weg blijven bij ramen
•
Bij 0,1 bar overdruk kan dit al fataal letsel tot gevolg hebben. Bij een overdruk van 0,3
bar scheurt het trommelvlies.
•
Voorkom ongecontroleerde toegang tot het bron- & effectgebied (binnen/buitenring).
•
Neem maatregelen in relatie tot kwetsbare objecten.
•
Aan- en afvoerwegen brongebied vrijhouden en borgen.
•
Identificeer mate van bodem-, lucht- en waterverontreiniging.
•
Voorkom / beperk uitbreiding verontreiniging.
•
Inzet van specialistische milieudiensten / organisaties.
•
Overweeg gebruik WAS, NL-alert, Omroep Zeeland (rampenzender).
•
Uitvoeren omgevingsanalyse (t.b.v. strategie crisiscommunicatie).
•
Inzet crisiscommunicatie naar omgeving (hulpverleners (=intern), publiek,media), via
onder meer zeelandveilig.nl en twitter.
•
Stem inhoud communicatie af met het bedrijf en andere relevante partijen.
•
Bevoegd gezag (lokaal, nationaal, provinciaal (DCMR/PROV/GEM).
•
Meldkamer regio Rotterdam, Noodcentrale 112 buurland België.
•
Zorginstellingen (ziekenhuizen, verpleeghuizen etc.).
•
LOCC / NCC / Bedrijven/CET/ RWS / WS/ DEF/ OM / North Sea Port
•
Vitale bedrijven w.o. industriële bedrijven/ nutsbedrijven
•
Voeding en brandstof voor langdurige inzet. Grote aantallen hulpverleners.
•
Bij betrokkenheid gevaarlijke stoffen, let op hygiëne!
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BEVOLKINGSZORG

MELDKAMER

SCENARIOKAART B2 GASWOLKEXPLOSIE
Crisisprocessen (RCP)
Aandachtspunten
Melding & alarmering
Zsm burgers/publiek informeren
Op- en afschaling

Bevestigen scenario en GRIP

Informatiemanagement

Verzamelen/geven 1e operationeel beeld

Ondersteuning RCC
Crisiscommunicatie

Intern opschalen
. Effecten incident op bedrijfsvoering gemeente
. Interne communicatie gemeente

Publieke Zorg

. Specifieke aandacht op de
(niet) zelfredzame personen
. Opvang gedupeerden
. Aandacht voor verminderd
zelfredzamen
. Bij voltrekkende explosie
mogelijk langdurige huisvesting nodig voor gedupeerden
. Milieubeheer
. Ruimtebeheer
. Bouwbeheer t.b.v. drukschade

Omgevingszorg

Evacuatie

.Verplaatsen mens en dier

Ondersteuning

. Bestuurlijke ondersteuning
. Juridische ondersteuning

Informatiemanagement

Verzamelen en doorgeven
informatie
. Nazorgproject
. Gevolgen incident op bedrijfsvoering

Nafase

Maatregelen
Afstemmen met brandweer
Bij GRO: Informeren Noodcentrale 112
. Alarmeren GRIP 2, afh. van
uitvraagprotocol en contact
eerste oper. leidinggevende
. Stel UGS vast (voorbereiden
locatie)
. Geef ‘meldkamer-beeld’ en
‘startmal’ (LCMS)
. Veilige aanrijroute hulpverleners
. Snelle start met omgevingsanalyse en berichtgeving via
ZeelandVeilig.nl
. Handelingsperspectief geven
. Betekenis geven incident
. Communicatie gemeente
via banner Zeeland Veilig op
homepage
. Opvang regelen
. Langdurige opvang regelen
. Start CRAS

. Aandacht riool ivm bluswater
. Materieel/materiaal afzetting gebied
. Leveren informatie gebouw(en)
. organisatie en uitvoeringevacuatie uit een bepaald gebied
. Opstellen noodbevel/noodverordening.

. Opstarten
. Indien nodig inrichten IAC
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BRANDWEER

SCENARIOKAART B2 GASWOLKEXPLOSIE
Crisisprocessen (RCP)
Aandachtspunten
Bron- en emissiebestrijding
. Eigen veiligheid hulpverleners
. Snelle ontruiming brongebied
. Snelle informatievoorziening
. Drukschade is bepalend
voor contour schade/ omvang effect gebied.
. Secundaire effecten: brand
en hitte- straling, weggeslingerde scherven/brokstukken
ed.
. Effect van drukgolf op constructie
. Door verbranding van het
explosief materiaal komen
verbrandingsproducten
(gassen ed.) vrij, deze kunnen schadelijk zijn voor
mens, dier en milieu
. Rekening houden met inzet
van veel bluswater
Redding

Rekening houden met ‘eigen
veiligheid’

Ontsmetting

Rekening houden met ‘uitdampen’ van bluspakken
Snel effect contouren in
beeld brengen
. Afh. van incident
. Grote gevaarzetting in het
effectgebied
. Voorkomen van stagnatie
in de hulpverlening
. In stand houden/herstellen
van de mobiliteit in het effectgebied
. Proces mobiliteit ligt vooral
in het effectgebied (brongebied is veelal eng bepaald)
. Betreft naar binnengericht
(afschermen) . I.v.m. gevaarzetting veelal overlaten aan
de brandweer
. Betreft naar buitengebied
(afzetten) publiek op afstand houden

Informatiemanagement

POLITIE

Resourcemanagement
Mobiliteit

Bewaken en Beveiligen

Maatregelen
. Afstand en afschermen
(dekking)
. Bij 0,01 bar overdruk = incidentele ruitbreuk
. Bij 0,02 bar overdruk = gehoorschade
. Bij 0,03 bar overdruk = zekere ruitbreuk en dodelijke
scherfwerking
. Bij 0,1 bar overdruk = mogelijk fataal letsel
. Bij 0,3 bar overdruk =
scheuren trommelvlies
Wel/geen gebruik water (advies AGS)
. Beginnende brand, van binnen uit met overmaat van
water verzuipen en goed
ventileren
. Zorg voor opvang van vervuild/besmet bluswater.
Afstand, afschermen, dekking, beschermende kleding
en - middelen
Goed ventileren
Door AGS/WVD/MPL
Op incident afstemmen.
. Verplaatsen van politiecapaciteit van bron- naar effectgebied
. Ondersteuning door gemeente, provincie en/of Rijk

. Ondersteuning door de gemeente,- provincie en/of Rijk
. Bij bewaking 'plaats delict'
ook opstarten recherche onderzoek
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SCENARIOKAART B2 GASWOLKEXPLOSIE
Crisisprocessen (RCP)
Aandachtspunten
. Denk ook aan bewaking
'plaats delict'
Ordehandhaving

. Indien van toepassing zal
dit proces veelal in het effectgebied liggen
. Heb aandacht voor onrust
onder de bevolking.

Opsporing

. Opsporingsonderzoek
wordt vaak te laat opgestart.
. Informatie omtrent het opsporingsonderzoek kan niet
altijd in de hele crisisstaf
worden gedeeld.
. Heb aandacht voor milieudelicten.
Als er zich maatschappelijke
escalaties voordoen c.q.
dreigt zich voor te doen.
Complex (forensisch) onderzoek brandexpertise.

Handhaven netwerken

Opsporingsexpertise

Informatiemanagement

. Welke gegevens/informatie moet je delen met (je)
partners.
. Welke gegevens/informatie kan/mag niet gedeeld
worden.
. Afweging tussen het delen
van relevante informatie
welke nodig is voor de bestrijding van het incident/welke van belang zijn
voor je partners en informatie welke bestemd is voor
het opsporingsonderzoek
welke niet gedeeld (althans
niet breed gedeeld) mogen/kunnen worden.
. Bij grote gevaarzetting niet
verschuilen achter de Wet
Politiegegevens (WPG).

Maatregelen
. Bij een 'plaats delict' het
openbaar ministerie ook in
stelling brengen
Monitoren van onrust onder
de bevolking en signalen op
het gebied van openbare
orde en problemen welke
zich voor kunnen (gaan)
doen.
Snel opstarten van het opsporingsonderzoek (tactisch
en technisch).

Inschakelen relevante publieke en private netwerken
Starten vanuit het reguliere
opsporingsproces.
Vergaren, veredelen, ontsluiten en uitgeven van de juiste
informatie aan de juiste partijen. Zowel binnen de politiekolom als andere bij de
bestrijding van het incident
betrokken partijen.
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GHOR

SCENARIOKAART B2 GASWOLKEXPLOSIE
Crisisprocessen (RCP)
Aandachtspunten
Acute Gezondheidszorg
Mogelijk groot aantal slo’s
met brandwonden en inhalatie-trauma, mogelijk aantasting vitale functies. Mogelijk ook doden. Bij trommelvliesschade, kans op verdere gezondheidseffecten
(longen, darmen)
Publieke Gezondheidszorg
Bij veel slachtoffers opstarten

RIJKSWATERSTAAT

WATERSCHAP

Effecten op menselijk lichaam (kort/lang) en afstemmen met externe deskundigen

Waterkwaliteitsbeheer

Voldoende openwater t.b.v.
blussing, beschikbaar
Mogelijk verontreiniging oppervlaktewater met verontreinigd bluswater

Wegverkeersmanagement

Rekening houden met langdurige stremming

Waterkeren en
waterkwantiteitsbeheer
Waterkwaliteitsbeheer

Voldoende (open-)water tbv
blussing beschikbaar
Mogelijk verontreiniging oppervlaktewater met verontreinigd bluswater

(Nautisch) Verkeersmanagement

Rekening houden met langdurige stremming

Wegverkeersmanagement

Rekening houden met langdurige stremming

Search and Rescue

Assistentie brandweer bluswater

Maatregelen
In werking stellen van
medische rampenopvangplannen (w.o. gewondenspreidingsplan, ambulancebijstandplan, grootschalige
geneeskundige bijstand door
MKA).
. Opstarten psychosociale
hulpverlening
. Alarmeren expertgroep
CGOR voor inschatten noodzaak gezondheidsonderzoek.
.Opstarten POG, preventieve
openbare gezondheidszorg
.alarmering van GAGS voor
advisering en afstemming
landelijke deskundigen
(RIVM, CET).
Stuwen optrekken, dammen
leggen of water aanvoeren
Afdammen, doorspoelen, beluchten of opslaan en verwerken. Afhankelijk van verontreiniging.
Waarschuwen en eventueel
stilleggen wegverkeer en dit
bekendmaken.
Stuwen optrekken, dammen
leggen of water aanvoeren
Afdammen, doorspoelen, beluchten of opslaan en verwerken. Afhankelijk van verontreiniging.
Waarschuwen en eventueel
stilleggen scheepvaart en dit
bekendmaken.
Waarschuwen en eventueel
stilleggen wegverkeer en dit
bekendmaken.
Ondersteuning brandweer
waterwinning bij bestrijding
secundaire branden
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EXPLOITANT

SCENARIOKAART B2 GASWOLKEXPLOSIE
Crisisprocessen (RCP)
Aandachtspunten
Bedrijfsprocessen
Toegang, bereikbaarheid
hulpverleningsdiensten

Maatregelen
In werking stellen bedrijfsnoodplan met crisisorganisatie. Melden en alarmering
noodplanorganisatie
Melden en alarmering meldkamer. Eerste bron- en emissiebestrijding.

3.4.3
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3.4.4

scenariokaart B3: explosie
SCENARIOKAART B3: EXPLOSIE (VASTE STOF/VUURWERK)
Gebeurtenis

Bestrijding/bijstand

Risico’s/veiligheid

Effecten

Bevolking

Omgeving/milieu

Alertering & crisiscommunicatie

Informeren
&
adviseren
Logistiek

Bij een explosie komt in zeer korte tijd (veel) energie vrij in de vorm van een snelle drukverhoging. Gewoonlijk gaat dit gepaard met het ontstaan van hoge temperaturen, drukken en
het (mogelijk) vrijkomen van gassen. Een explosie veroorzaakt schokgolven in het medium
waarin het optreedt.
•
Bestrijding is in eerste instantie gericht op het voorkomen of uitstellen van explosie.
•
Ontruimen directe omgeving prioriteit.
•
Na ontstaan van explosie is bestrijding gericht op het bestrijden van de effecten.
•
Directe inzet van veel potentieel noodzakelijk. Denk aan vroegtijdige grootschalige bijstand.
•
Overweeg inzet USAR.
•
Beschermende kleding en –middelen in brongebied noodzakelijk.
•
Inzet specialistische diensten i.v.m. explosieven o.i.d.
•
Oplopen uiteenlopende letsels (brandwonden, botbreuken, inwendige letsels en gehoorschade).
•
Optreden keten of domino-effect cq secundaire effecten (branden, brandende brokstukken ed.).
•
Mogelijk kans op fragmentatie-schade.
•
Instortingsgevaar? Cq schade aan objecten (ruitbreuk ed.).
•
Hulpverleners kunnen worden blootgesteld aan warmtestraling.
•
Drukschade bepaalt de omvang van het bedreigde gebied.
•
Niet ge-explodeerde (instabiele) explosieven.
•
Bij 0,1 bar overdruk kan dit al fataal letsel tot gevolg hebben. Bij een overdruk van 0,3
bar scheurt het trommelvlies.
Hittestraling, overdruk, scherfwerking, slachtoffers, schade en brand.
Schadecriteria: 3, 10 en 35 kW/m2 of piekbaroverdruk 0,3-0,1 en 0,02bar.
•
Direct ontruimen brongebied.
•
Noodzaak tot maatregelen effectgebied?
•
Inventariseer slachtoffers, niet zelfredzamen & getroffenen.
•
Beschermende kleding en -middelen in bron / effectgebied noodzakelijk.
•
Houd afstand en zorg voor dekking.
•
Ga binnen niet in de buurt staan van ruiten ed.
•
Voorkom ongecontroleerde toegang tot het bron- & effectgebied (binnen/buitenring).
•
Neem maatregelen in relatie tot kwetsbare objecten.
•
Aan- en afvoerwegen brongebied vrijhouden en borgen
•
Voorkom / beperk uitbreiding verontreiniging.
•
Identificeer mate van bodem-, lucht- en waterverontreiniging.
•
Inzet van specialistische milieudiensten / organisaties.
•
Overweeg gebruik WAS, NL-alert, Omroep Zeeland (rampenzender).
•
Uitvoeren omgevingsanalyse (t.b.v. strategie crisiscommunicatie).
•
Inzet crisiscommunicatie naar omgeving (hulpverleners (=intern), publiek,media), via
onder meer zeelandveilig.nl en twitter.
•
Stem inhoud communicatie af met het bedrijf en andere relevante partijen.
•
Bevoegd gezag (lokaal, nationaal, provinciaal (DCMR/PROV/GEM).
•
Meldkamer regio Rotterdam, Noodcentrale 112 buurland België.
•
Zorginstellingen (ziekenhuizen, verpleeghuizen etc.).
•
LOCC / NCC / Bedrijven/ CET/ RWS / WS/ DEF/ EODD/ OM / TEV / North Sea Port.
•
Vitale bedrijven w.o. industriële bedrijven/ nutsbedrijven.
•
Voeding en brandstof voor langdurige inzet. Grote aantallen hulpverleners.
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BEVOLKINGSZORG

MELDKAMER

SCENARIOKAART B3 EXPLOSIE (VASTE STOF/VUURWERK)
Crisisprocessen (RCP)
Aandachtspunten
Melding & alarmering
Zsm burgers/publiek informeren
Op- en afschaling

Bevestigen scenario en GRIP

Informatiemanagement

Verzamelen/geven 1e operationeel beeld

Ondersteuning RCC
Crisiscommunicatie

Intern opschalen
. Effecten incident op bedrijfsvoering gemeente
. Interne communicatie gemeente

Publieke Zorg

. Specifieke aandacht op de
(niet) zelfredzame personen
. Opvang gedupeerden
. Aandacht voor verminderd
zelfredzamen
. Bij voltrekkende explosie
mogelijk langdurige huisvesting nodig voor gedupeerden
. Milieubeheer
. Ruimtebeheer
. Bouwbeheer t.b.v. drukschade

Omgevingszorg

Evacuatie

.Verplaatsen mens en dier

Ondersteuning

. Bestuurlijke ondersteuning
. Juridische ondersteuning

Informatiemanagement

Verzamelen en doorgeven
informatie
. Nazorgproject
. Gevolgen incident op bedrijfsvoering

Nafase

Maatregelen
Afstemmen met brandweer
Bij GRO: Informeren Noodcentrale 112
. Alarmeren GRIP 2, afh. van
uitvraagprotocol en contact
eerste oper. leidinggevende
. Stel UGS vast (voorbereiden
locatie)
. Geef ‘meldkamer-beeld’ en
‘startmal’ (LCMS)
. Veilige aanrijroute hulpverleners
. Snelle start met omgevingsanalyse en berichtgeving via
ZeelandVeilig.nl
. Handelingsperspectief geven
. Betekenis geven incident
. Communicatie gemeente
via banner Zeeland Veilig op
homepage
. Opvang regelen
. Langdurige opvang regelen
. Start CRAS

. Aandacht riool ivm bluswater
. Materieel/materiaal afzetting gebied
. Leveren informatie gebouw(en)
. organisatie en uitvoeringevacuatie uit een bepaald gebied
. Opstellen noodbevel/noodverordening.

. Opstarten
. Indien nodig inrichten IAC
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SCENARIOKAART B3 EXPLOSIE (VASTE STOF/VUURWERK)
Crisisprocessen (RCP)
Aandachtspunten

. Eigen veiligheid hulpverleners
. Snelle ontruiming brongebied
. Snelle informatievoorziening
. Drukschade is bepalend
voor contour schade/ omvang effect gebied.
. Secundaire effecten: brand
en hitte- straling, weggeslingerde scherven/brokstukken
ed.
. Effect van drukgolf op constructie
. Door verbranding van het
explosief materiaal komen
verbrandingsproducten
(gassen ed.) vrij, deze kunnen schadelijk zijn voor
mens, dier en milieu
. Rekening houden met inzet
van veel bluswater
Klasse 5 producten (oxiderende stoffen):
. Ontledingsreacties (toxische dampen en deflagratie)
. Nitraathoudende meststoffen (bij grote brand gevaar
voor detonatie) en rekening
houden met vrijkomen van
giftige gassen.
. Rekening houden met vervuild/besmet bluswater

. Afstand en afschermen
(dekking)
. Bij 0,01 bar overdruk = incidentele ruitbreuk
. Bij 0,02 bar overdruk = gehoorschade
. Bij 0,03 bar overdruk = zekere ruitbreuk en dodelijke
scherfwerking
. Bij 0,1 bar overdruk = mogelijk fataal letsel
. Bij 0,3 bar overdruk =
scheuren trommelvlies

Redding

Rekening houden met ‘eigen
veiligheid’

Ontsmetting

Rekening houden met ‘uitdampen’ van bluspakken
Snel effect contouren in
beeld brengen
. Afh. van incident

Afstand, afschermen, dekking, beschermende kleding
en - middelen
Goed ventileren

BRANDWEER

Bron- en emissiebestrijding

Maatregelen

Informatiemanagement
Resourcemanagement

Wel/geen gebruik water (advies AGS)
. Beginnende brand, van binnen uit met overmaat van
water verzuipen en goed
ventileren
. Zorg voor opvang van vervuild/besmet bluswater.

Door AGS/WVD/MPL
Op incident afstemmen.
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POLITIE

SCENARIOKAART B3 EXPLOSIE (VASTE STOF/VUURWERK)
Crisisprocessen (RCP)
Aandachtspunten
Mobiliteit
. Grote gevaarzetting in het
effectgebied
. Voorkomen van stagnatie
in de hulpverlening
. In stand houden/herstellen
van de mobiliteit in het effectgebied
. Proces mobiliteit ligt vooral
in het effectgebied (brongebied is veelal eng bepaald)
Bewaken en Beveiligen
. Betreft naar binnengericht
(afschermen) . I.v.m. gevaarzetting veelal overlaten aan
de brandweer
. Betreft naar buitengebied
(afzetten) publiek op afstand houden
. Denk ook aan bewaking
'plaats delict'
Ordehandhaving
. Indien van toepassing zal
dit proces veelal in het effectgebied liggen
. Heb aandacht voor onrust
onder de bevolking.
Opsporing

Handhaven netwerken

Opsporingsexpertise

. Opsporingsonderzoek
wordt vaak te laat opgestart.
. Informatie omtrent het opsporingsonderzoek kan niet
altijd in de hele crisisstaf
worden gedeeld.
. Heb aandacht voor milieudelicten.
Als er zich maatschappelijke
escalaties voordoen c.q.
dreigt zich voor te doen.
Complex (forensisch) onderzoek brandexpertise.

Maatregelen
. Verplaatsen van politiecapaciteit van bron- naar effectgebied
. Ondersteuning door gemeente, provincie en/of Rijk

. Ondersteuning door de gemeente,- provincie en/of Rijk
. Bij bewaking 'plaats delict'
ook opstarten recherche onderzoek
. Bij een 'plaats delict' het
openbaar ministerie ook in
stelling brengen
Monitoren van onrust onder
de bevolking en signalen op
het gebied van openbare
orde en problemen welke
zich voor kunnen (gaan)
doen.
Snel opstarten van het opsporingsonderzoek (tactisch
en technisch).

Inschakelen relevante publieke en private netwerken
Starten vanuit het reguliere
opsporingsproces.
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GHOR

SCENARIOKAART B3 EXPLOSIE (VASTE STOF/VUURWERK)
Crisisprocessen (RCP)
Aandachtspunten
Informatiemanagement
. Welke gegevens/informatie moet je delen met (je)
partners.
. Welke gegevens/informatie kan/mag niet gedeeld
worden.
. Afweging tussen het delen
van relevante informatie
welke nodig is voor de bestrijding van het incident/welke van belang zijn
voor je partners en informatie welke bestemd is voor
het opsporingsonderzoek
welke niet gedeeld (althans
niet breed gedeeld) mogen/kunnen worden.
. Bij grote gevaarzetting niet
verschuilen achter de Wet
Politiegegevens (WPG).
Acute Gezondheidszorg
Mogelijk groot aantal slo’s
met brandwonden en inhalatie-trauma, mogelijk aantasting vitale functies. Mogelijk ook doden. Bij trommelvliesschade, kans op verdere gezondheidseffecten
(longen, darmen)
Publieke Gezondheidszorg
Bij veel slachtoffers opstarten

WATERSCHAP

Effecten op menselijk lichaam (kort/lang) en afstemmen met externe deskundigen

Waterkwaliteitsbeheer

Voldoende openwater t.b.v.
blussing, beschikbaar
Mogelijk verontreiniging oppervlaktewater met verontreinigd bluswater

Wegverkeersmanagement

Rekening houden met langdurige stremming

Maatregelen
Vergaren, veredelen, ontsluiten en uitgeven van de juiste
informatie aan de juiste partijen. Zowel binnen de politiekolom als andere bij de
bestrijding van het incident
betrokken partijen.

In werking stellen van
medische rampenopvangplannen (w.o. gewondenspreidingsplan, ambulancebijstandplan, grootschalige
geneeskundige bijstand door
MKA).
. Opstarten psychosociale
hulpverlening
. Alarmeren expertgroep
CGOR voor inschatten noodzaak gezondheidsonderzoek.
Opstarten POG, preventieve
openbare gezondheidszorg
.alarmering van GAGS voor
advisering en afstemming
landelijke deskundigen
(RIVM, CET).
Stuwen optrekken, dammen
leggen of water aanvoeren
Afdammen, doorspoelen, beluchten of opslaan en verwerken. Afhankelijk van verontreiniging.
Waarschuwen en eventueel
stilleggen wegverkeer en dit
bekendmaken.
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EXPLOITANT

RIJKSWATERSTAAT

SCENARIOKAART B3 EXPLOSIE (VASTE STOF/VUURWERK)
Crisisprocessen (RCP)
Aandachtspunten
Waterkeren en
Voldoende (open-)water tbv
waterkwantiteitsbeheer
blussing beschikbaar
Waterkwaliteitsbeheer
Mogelijk verontreiniging oppervlaktewater met verontreinigd bluswater
(Nautisch) Verkeersmanagement

Rekening houden met langdurige stremming

Wegverkeersmanagement

Rekening houden met langdurige stremming

Search and Rescue

Assistentie brandweer bluswater

Bedrijfsprocessen

Toegang, bereikbaarheid
hulpverleningsdiensten

Maatregelen
Stuwen optrekken, dammen
leggen of water aanvoeren
Afdammen, doorspoelen, beluchten of opslaan en verwerken. Afhankelijk van verontreiniging.
Waarschuwen en eventueel
stilleggen scheepvaart en dit
bekendmaken.
Waarschuwen en eventueel
stilleggen wegverkeer en dit
bekendmaken.
Ondersteuning brandweer
waterwinning bij bestrijding
secundaire branden

In werking stellen bedrijfsnoodplan met crisisorganisatie.
Melden en alarmering noodplanorganisatie
Melden en alarmering meldkamer
Eerste bron- en emissiebestrijding
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3.5
3.5.1

Categorie C: Toxisch
scenariokaart C1: toxische wolk / dispersie
SCENARIOKAART C1: TOXISCHE WOLK / DISPERSIE
Gebeurtenis

Bestrijding/bijstand

Risico’s/veiligheid

Effecten

Bevolking

Omgeving/milieu

Alertering & crisiscommunicatie

Informeren
&
adviseren
Logistiek

Dispersie is een natuurlijke verspreiding van een stof (gas of aerosol) door de lucht.
•
Primaire inzet gericht op het wegnemen van de bron.
•
Mogelijkheid om dispersie neer te slaan of opmenging overwegen.
•
CBRNe inzet overwegen, afhankelijk van mate besmetting bevolking en hulpverleners.
•
Inzet van specialistische milieudiensten / organisaties.
•
Beschermende kleding/middelen in bron / effectgebied noodzakelijk.
•
Besmettingsgevaar (toxisch, chemisch, biologisch).
•
Verspreidingsgebied giftige stof is afhankelijk van aard stof, locatie, bron, bronsterkte,
meteo en bronbestrijdingsmaatregelen.
•
Schade effect gebied is afhankelijk van blootstellingstijd, blootstellingsduur, blootstellingsroute en effectiviteit van de bronbestrijdingsmaatregelen.
•
Mogelijk optreden van ernstige gezondheidseffecten.
•
Secundaire effecten zijn sterk afhankelijk van meteo, soort en hoeveelheid stof en omgeving.
•
Milieu-effecten (bodem, lucht, water) zijn te verwachten door de primaire stof die vrijkomt alsmede door de ingezette bestrijdingsmiddelen (reactie met de stof cq neerslag
van reactieproducten).
De interventiewaarden worden gebruikt om richting te geven aan de bescherming van de bevolking (waaronder alarmering) en de hulpverleners bij incidenten met gevaarlijke stoffen:
VRW, AGW en LBW in mg/m3.
•
Direct ontruimen brongebied.
•
Snel alarmeren.
•
Noodzaak tot maatregelen in effectgebied?
•
Inventariseer slachtoffers, niet zelfredzamen & getroffenen.
•
Noodzaak tot ontsmetten?
•
Beschermende kleding/middelen in bron / effectgebied noodzakelijk.
•
Voorkom ongecontroleerde toegang tot het bron- & effectgebied (binnen/buitenring
cq hot/warm/cold-zone).
•
Neem maatregelen in relatie tot kwetsbare objecten.
•
Snelle verkenning bron- en effectgebied (verkenningsploegen)
•
Mogelijk noodzaak tot ontsmetting
•
Aan- en afvoerwegen brongebied (veilig) .
•
Identificeer mate van bodem-, lucht- en waterverontreiniging.
•
Voorkom / beperk uitbreiding verontreiniging.
•
Inzet van specialistische milieudiensten / organisaties.
•
Overweeg gebruik WAS, NL-alert, Omroep Zeeland (rampenzender).
•
Uitvoeren omgevingsanalyse (t.b.v. strategie crisiscommunicatie)
•
Inzet crisiscommunicatie naar omgeving (hulpverleners (=intern), publiek,media), via
onder meer zeelandveilig.nl en twitter
•
Stem inhoud communicatie af met het bedrijf en andere relevante partijen.
•
Bevoegd gezag (lokaal, nationaal, provinciaal (DCMR/PROV/GEM).
•
Meldkamer regio Rotterdam, Noodcentrale 112 buurland België.
•
Zorginstellingen (ziekenhuizen, verpleeghuizen etc.).
•
LOCC / NCC / Bedrijven/CET/ RWS / WS/ DEF/ OM / North Sea Port.
•
Vitale bedrijven w.o. industriële bedrijven/ nutsbedrijven.
•
Let op hygiëne van eten en drinken.
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BEVOLKINGSZORG

MELDKAMER

SCENARIOKAART C1 TOXISCHE WOLK / DISPERSIE
Crisisprocessen (RCP)
Aandachtspunten
Melding & alarmering
Zsm burgers/publiek informeren
Op- en afschaling

Bevestigen scenario en GRIP

Informatiemanagement

Verzamelen/geven 1e operationeel beeld

Ondersteuning RCC
Crisiscommunicatie

Intern opschalen
. Effecten incident op bedrijfsvoering gemeente
. Interne communicatie gemeente

Publieke Zorg

. Specifieke aandacht op de
(niet) zelfredzame personen
. Opvang gedupeerden

Omgevingszorg

. Milieubeheer
(vervuiling van: lucht, water,
bodem)
. Monitoren depositie?
. Ruimtebeheer
. Bouwbeheer t.b.v. drukschade

Evacuatie

.Verplaatsen mens en dier

Ondersteuning

. Bestuurlijke ondersteuning
. Juridische ondersteuning

Informatiemanagement

Verzamelen en doorgeven informatie
. Nazorgproject
. Gevolgen incident op bedrijfsvoering

Nafase

Maatregelen
Afstemmen met brandweer
GRO: Informeren Noodcentrale 112
. Alarmeren GRIP 2, afh. van
uitvraagprotocol en contact
eerste oper. leidinggevende
. Stel UGS vast (voorbereiden
locatie)
. Geef ‘meldkamer-beeld’ en
‘startmal’ (LCMS)
. Veilige aanrijroute hulpverleners
. Snelle start met omgevingsanalyse en berichtgeving via
ZeelandVeilig.nl
. Handelingsperspectief geven
. Betekenis geven incident
. Communicatie gemeente
via banner Zeeland Veilig op
homepage
. Opvang regelen
. Mogelijk langdurige opvang
regelen
. Start CRAS
. Aandacht riool ivm bluswater
. Opvang vervuild bluswater
. Inschakelen calamiteitendienst
. Materieel/materiaal afzetting gebied
. Leveren informatie gebouw(en)
. organisatie en uitvoeringevacuatie uit een bepaald gebied
. Opstellen noodbevel/noodverordening.
. Bemensing backoffice

. Opstarten
. Schakel zonodig externe expertise en capaciteit (handjes)
. Indien nodig inrichten IAC
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SCENARIOKAART C1 TOXISCHE WOLK / DISPERSIE
Crisisprocessen (RCP)
Aandachtspunten

BRANDWEER

Bron- en emissiebestrijding

Redding

Ontsmetting

Informatiemanagement

Resourcemanagement

. Eigen veiligheid en alertheid
hierop door hulpverleners
. Persoonlijke bescherming
. Het effectgebied is beïnvloedbaar door de bestrijdingstactiek
. Effect gebied is afhankelijk van
meteo de aard van de stof en
de concentratie van de stof
. Snel inzicht in contour en ontwikkeling incident.
. Snel alarmeren en informeren
in bron en effect gebied.
. Inschakelen externen (RIVMMOD)
. Afwegen incident /ontwikkeling en dreigend gevaar in relatie tot schuilen of ontruimen/evacueren
. Bij neerslaan van de wolk met
water, rekening houden met
besmet/verontreinigd bluswater.
Veiligheid hulpverleners

. Afhankelijk van de aard van de
stof(fen) is ontsmetting te verwachten
. Aandacht voor besmetting
mens/dier, materieel en infrastructuur
. Check of mensen, materieel,
omgeving kan worden vrijgegeven.
. Snel in beeld brengen van contouren en incident ontwikkeling
. Advies schuilen- ontruimen/
evacueren
. Externen deskundigen
. Nafase, aandacht voor hulpverleners, getroffenen/slo’s en
bevolking
. Zo snel mogelijk beeldopbouw
van slachtofferontwikkeling.
Is afhankelijk van incident

Maatregelen
. Permanente alertheid door
persoon zelf, leidinggevenden.
Verschillende bestrijdingstactieken (advies AGS). In veel
gevallen is neerslaan van
wolk, en afdekken met
schuim, maatregelen om verspreiding te beperken.
. Afspraken maken t.a.v. opvang besmet/ verontreinigd
bluswater.

Alleen met de benodigde beschermende kleding en middelen
Opbouw (grootschalige?)
ontsmetting
(landelijke teams Grootschalige ontsmetting en Defensie)
. Meten op (mogelijke) besmetting

. AGS en verkenningsploegen
(meetplanorganisatie)
. AGS
. GAGS, CET
. Opstarten ‘nazorg-traject’
en rekening houden met de
benodigde communicatie.

Rekening houden met veel
gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen en
blusmiddelen.
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SCENARIOKAART C1 TOXISCHE WOLK / DISPERSIE
Crisisprocessen (RCP)
Aandachtspunten
Mobiliteit
. Voorkomen van stagnatie in
de hulpverlening
. In stand houden/herstellen
van de mobiliteit in het effectgebied
. Proces mobiliteit ligt vooral in
het effectgebied (brongebied is
veelal eng bepaald)
Bewaken en Beveiligen
. Betreft naar binnengericht (afschermen) i.v.m. gevaar zetting
veelal overlaten aan brandweer
. Betreft naar buitengebied (afzetten) publiek op afstand houden
. Denk ook aan bewaking
“plaats delict”
Ordehandhaving
. Indien van toepassing zal dit
proces veelal in het effectgebied liggen
. Heb aandacht voor onrust onder de bevolking

POLITIE

Opsporing

Handhaven netwerken

Opsporingsexpertise
Informatiemanagement

. Opsporingsonderzoek wordt
vaak te laat opgestart
. Informatie omtrent het opsporingsonderzoek kan niet altijd in
de hele crisisstaf worden gedeeld
. Heb aandacht voor milieu delicten
Als er zich maatschappelijke escalaties voordoen c.q. dreigt
zich voor te doen
Complex (forensisch) onderzoek
brandexpertise
. Welke gegevens/informatie
moet je delen met (je) partners
. Welke gegevens/informatie
kan/mag niet gedeeld worden
. Afweging tussen het delen van
relevante informatie welke nodig is voor de bestrijding van
het incident/welke van belang
zijn voor je partners en informatie welke bestemd is voor
het opsporingsonderzoek welke
niet gedeeld (althans niet breed
gedeeld) mogen/kunnen worden

Maatregelen
. Verplaatsen van politiecapaciteit van bron- naar effectgebied
. Ondersteuning door gemeente, provincie en/of Rijk

. Ondersteuning door de gemeente,- provincie en/of Rijk
. Bij bewaking 'plaats delict'
ook opstarten recherche onderzoek
. Bij een 'plaats delict' het
openbaar ministerie ook in
stelling brengen
Monitoren van onrust onder
de bevolking en signalen op
het gebied van openbare
orde en problemen welke
zich voor kunnen (gaan)
doen.
Snel opstarten van het opsporingsonderzoek (tactisch
en technisch).

Inschakelen relevante publieke en private netwerken
Starten vanuit het reguliere
opsporingsproces.
Vergaren, veredelen, ontsluiten en uitgeven van de juiste
informatie aan de juiste partijen. Zowel binnen de politiekolom als andere bij de
bestrijding van het incident
betrokken partijen.
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SCENARIOKAART C1 TOXISCHE WOLK / DISPERSIE
Crisisprocessen (RCP)
Aandachtspunten
. Bij grote gevaar zetting niet
verschuilen achter de Wet politiegegeven (WPG)
Acute Gezondheidszorg
Mogelijk groot aantal en inhalatie-trauma, mogelijk aantasting
vitale functies. Mogelijk ook doden.

Bij veel slachtoffers opstarten

GHOR

Publieke Gezondheidszorg

RIJKSWATERSTAAT

WATERSHCAP

Effecten op menselijk lichaam
(kort/lang) en afstemmen met
externe deskundigen

Waterkwaliteitsbeheer

Mogelijk verontreiniging oppervlaktewater met verontreinigd
bluswater

Wegverkeersmanagement

Rekening houden met langdurige stremming

Waterkeren en
waterkwantiteitsbeheer
Waterkwaliteitsbeheer

Voldoende (open-)water tbv
blussing beschikbaar
Mogelijk verontreiniging oppervlaktewater met verontreinigd
bluswater

(Nautisch) Verkeersmanagement

Rekening houden met langdurige stremming

Wegverkeersmanagement

Rekening houden met langdurige stremming

Search and Rescue

Assistentie brandweer bluswater

Maatregelen

In werking stellen van
medische rampenopvangplannen (w.o. gewondenspreidingsplan, ambulancebijstandplan, grootschalige
geneeskundige bijstand door
MKA).
. Opstarten psychosociale
hulpverlening
. Alarmeren expertgroep
CGOR voor inschatten noodzaak gezondheidsonderzoek.
.Opstarten POG, preventieve
openbare gezondheidszorg
.alarmering van GAGS voor
advisering en afstemming
landelijke deskundigen
(RIVM, CET).
Afdammen, doorspoelen, beluchten of opslaan en verwerken. Afhankelijk van verontreiniging.
Waarschuwen en eventueel
stilleggen wegverkeer en dit
bekendmaken.
Stuwen optrekken, dammen
leggen of water aanvoeren
Afdammen, doorspoelen, beluchten of opslaan en verwerken. Afhankelijk van verontreiniging.
Waarschuwen en eventueel
stilleggen scheepvaart en dit
bekendmaken.
Waarschuwen en eventueel
stilleggen wegverkeer en dit
bekendmaken.
Ondersteuning brandweer
waterwinning bij bestrijding
secundaire branden
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EXPLOITANT

SCENARIOKAART C1 TOXISCHE WOLK / DISPERSIE
Crisisprocessen (RCP)
Aandachtspunten
Bedrijfsprocessen
Toegang, bereikbaarheid hulpverleningsdiensten

Maatregelen
In werking stellen bedrijfsnoodplan met crisisorganisatie.
Melden en alarmering noodplanorganisatie
Melden en alarmering meldkamer
Eerste bron- en emissiebestrijding
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3.6
3.6.1

Categorie D: Milieu
scenariokaart D1: verontreiniging milieu
SCENARIOKAART D1: MILIEU
Gebeurtenis

Bestrijding/ bijstand

Risico’s/
veiligheid

Bevolking

Omgeving/milieu

Alertering & crisiscommunicatie
Informeren
&
Adviseren

Logistiek

Een gebeurtenis waardoor (plotseling en onverwacht) schade, gevaar of hinder kan ontstaan
of dreigt te ontstaan aan het (maritieme) milieu. Denk hierbij aan ongewilde emissie of gevolgen voor de milieuaspecten lucht, geur, (grond)water, geluid, bodem, externe veiligheid.
Bij milieu-incidenten met betrekking tot bodem, lucht en grondwater wordt de afdeling
handhaving van de Regionale Uitvoeringsdienst (DCMR) geïnformeerd. Deze afdeling heeft
specifiek voor klachten en incidenten een 24/7 piket. Bij milieu-incidenten met betrekking
tot oppervlaktewater wordt de havenbeheerder, RWS, WS of het drinkwaterbedrijf geïnformeerd. Dit is normaliter geen aanleiding tot opschaling, tenzij sprake is van een crisissituatie.
•
Beschermende kleding/middelen in bron / effectgebied noodzakelijk.
•
Inzet van specialistische milieudiensten / organisaties.
•
Verspreiding indammen (o.a. oilbooms), beluchten, doorspoelen of verwijderen.
•
Afhankelijk van mate besmetting bevolking/hulpverleners: overweeg decontaminatie.
Bedreigingen van verspreiding van gevaarlijke stoffen in bodem, oppervlaktewater, de afvoer
van bluswater via de riolering, de lucht en schoon regenwater. Meest relevant is de verspreiding van toxische verbrandingsproducten door de lucht en een risico voor het vrijkomen van
verontreinigd bluswater. Bij overmatig gebruik van bluswater kan dit een bedreiging opleveren. Daarnaast speelt de neerslag van verbrandingsproducten in bodem en op consumptiegoederen een belangrijke rol (denk aan communicatie naar de bevolking).
• Besmettingsgevaar (toxisch, chemisch, biologisch).
• Verspreidingsgebied giftige stof is afhankelijk van stroomrichting, aard stof, locatie,
bron, bronsterkte, meteo en bronbestrijdingsmaatregelen.
• Schade gebied afhankelijk blootstellingstijd, -duur, -route & bestrijdingsmaatregelen.
• Mogelijk optreden van ernstige gezondheidseffecten.
• Secundaire effecten zijn sterk afhankelijk van meteo, soort hoeveelheid stof omgeving.
• Milieu-effecten (bodem, lucht, (grond)water) zijn te verwachten door de primaire stof
die vrijkomt alsmede door de ingezette bestrijdingsmiddelen (reactie met de stof cq
neerslag van reactieproducten).
•
Ontruim brongebied.
•
Inventariseer slachtoffers, niet zelfredzamen & getroffenen.
•
Beschermende kleding en –middelen in bron noodzakelijk.
•
Voorkom ongecontroleerde toegang tot het bron- & effectgebied (binnen/buitenring).
•
Aan- en afvoerwegen brongebied vrijhouden en borgen.
•
Bepalen omvang verontreiniging bluswater.
•
Indammen en verder verspreiding voorkomen.
•
Opruimen gespecialiseerd bedrijf.
•
Identificeer mate van bodem-, lucht- en waterverontreiniging.
•
Inventariseer de omvang van de verontreiniging.
•
Overweeg gebruik WAS, NL-alert, Omroep Zeeland (rampenzender).
•
Uitvoeren omgevingsanalyse (t.b.v. strategie crisiscommunicatie).
•
Inzet crisiscommunicatie naar omgeving (hulpverleners (=intern), publiek, media), via
onder meer zeelandveilig.nl en twitter.
•
Stem inhoud communicatie af met het bedrijf en andere relevante partijen.
•
Bevoegd gezag (lokaal, nationaal, provinciaal (DCMR/PROV/GEM).
•
Meldkamer regio Rotterdam, Noodcentrale 112 buurland België.
•
Zorginstellingen (ziekenhuizen, verpleeghuizen etc.).
•
LOCC / NCC / Bedrijven/CET/ RWS / WS/ DEF/ OM / North Sea Port
•
Vitale bedrijven w.o. industriële bedrijven/ nutsbedrijven
•

Let op hygiëne van eten en drinken
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BEVOLKINGSZORG

MELDKAMER

SCENARIOKAART D1 MILIEU
Crisisprocessen (RCP)
Melding & alarmering

Aandachtspunten
Zsm burgers/publiek informeren

Op- en afschaling

Bevestigen scenario en GRIP

Informatiemanagement

Verzamelen/geven 1e operationeelbeeld

Ondersteuning RCC
Crisiscommunicatie

Intern opschalen
. Effecten incident op bedrijfsvoering gemeente
. Interne communicatie gemeente

Publieke Zorg

. Specifieke aandacht op de (niet)
zelfredzame personen
. Opvang gedupeerden

Omgevingszorg

. Milieubeheer
(vervuiling van: lucht, water, bodem)
. Monitoren depositie?
. Ruimtebeheer
. Bouwbeheer t.b.v. drukschade

Evacuatie

.Verplaatsen mens en dier

Ondersteuning

. Bestuurlijke ondersteuning
. Juridische ondersteuning

Informatiemanagement

Verzamelen en doorgeven informatie
. Nazorgproject
. Gevolgen incident op bedrijfsvoering

Nafase

Maatregelen
Afstemmen met brandweer
GRO: Informeren Noodcentrale 112
. Alarmeren GRIP 2, afh. van
uitvraagprotocol en contact
eerste oper. leidinggevende
. Stel UGS vast (voorbereiden locatie)
. Geef ‘meldkamer-beeld’ en
‘startmal’ (LCMS)
. Veilige aanrijroute hulpverleners
. Snelle start met omgevingsanalyse en berichtgeving via ZeelandVeilig.nl
. Handelingsperspectief geven
. Betekenis geven incident
. Communicatie gemeente
via banner Zeeland Veilig op
homepage
. Opvang regelen
. Mogelijk langdurige opvang regelen
. Start CRAS
. Aandacht riool
. Inschakelen calamiteitendienst
. Materieel/materiaal afzetting gebied
. Leveren informatie gebouw(en)
. organisatie en uitvoeringevacuatie uit een bepaald
gebied
. Opstellen noodbevel/noodverordening.
. Bemensing backoffice

. Opstarten
. Schakel zonodig externe
expertise en capaciteit
(handjes) in
. Indien nodig inrichten IAC
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BRANDWEER

SCENARIOKAART D1 MILIEU
Crisisprocessen (RCP)
Bron- en emissiebestrijding

Aandachtspunten
. Eigen veiligheid en alertheid
hierop door hulpverleners
. Persoonlijke bescherming
. Het effectgebied is beïnvloedbaar door de bestrijdingstactiek
. Effect gebied is afhankelijk van
meteo de aard van de stof en de
concentratie van de stof
. Snel inzicht in contour en ontwikkeling incident.
. Snel alarmeren en informeren in
bron en effect gebied.
. Inschakelen externen (RIVMMOD)
. Afwegen incident /ontwikkeling
en dreigend gevaar in relatie tot
schuilen of ontruimen/evacueren

Maatregelen
. Permanente alertheid door
persoon zelf, leidinggevenden.
Verschillende bestrijdingstactieken (advies AGS). In
veel gevallen is indammen
van verontreiniging, en
maatregelen om verspreiding te beperken.

Redding

Veiligheid hulpverleners

Ontsmetting

. Afhankelijk van de aard van de
stof(fen) is ontsmetting te verwachten
. Aandacht voor besmetting
mens/dier, materieel en infrastructuur
. Check of mensen, materieel,
omgeving kan worden vrijgegeven
. Snel in beeld brengen van contouren en incident ontwikkeling
. Advies schuilen- ontruimen/
evacueren
. Externen deskundigen
. Nafase, aandacht voor hulpverleners, getroffenen/slo’s en bevolking
. Zo snel mogelijk beeldopbouw
van slachtofferontwikkeling.
Is afhankelijk van incident

Alleen met de benodigde
beschermende kleding en
middelen
Opbouw (grootschalige?)
ontsmetting
(landelijke teams Grootschalige ontsmetting en Defensie)
. Meten op (mogelijke) besmetting

Informatiemanagement

Resourcemanagement

. AGS en verkenningsploegen (meetplanorganisatie)
. AGS
. GAGS, CET
. Opstarten ‘nazorg-traject’
en rekening houden met de
benodigde communicatie.

Rekening houden met veel
gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen en
blusmiddelen.
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SCENARIOKAART D1 MILIEU
Crisisprocessen (RCP)
Mobiliteit

POLITIE

Bewaken en Beveiligen

Aandachtspunten
. Voorkomen van stagnatie in de
hulpverlening
. In stand houden/herstellen van
de mobiliteit in het effectgebied
. Proces mobiliteit ligt vooral in
het effectgebied (brongebied is
veelal eng bepaald)
. Betreft naar binnengericht (afschermen) i.v.m. gevaar zetting
veelal overlaten aan brandweer
. Betreft naar buitengebied (afzetten) publiek op afstand houden
. Denk ook aan bewaking “plaats
delict”

Ordehandhaving

. Indien van toepassing zal dit
proces veelal in het effectgebied
liggen
. Heb aandacht voor onrust onder de bevolking

Opsporing

. Opsporingsonderzoek wordt
vaak te laat opgestart
. Informatie omtrent het opsporingsonderzoek kan niet altijd in
de hele crisisstaf worden gedeeld
. Heb aandacht voor milieu delicten
Als er zich maatschappelijke escalaties voordoen c.q. dreigt zich
voor te doen
Complex (forensisch) onderzoek
brandexpertise
. Welke gegevens/informatie
moet je delen met (je) partners
. Welke gegevens/informatie
kan/mag niet gedeeld worden
. Afweging tussen het delen van
relevante informatie welke nodig
is voor de bestrijding van het incident/welke van belang zijn voor
je partners en informatie welke
bestemd is voor het opsporingsonderzoek welke niet gedeeld
(althans niet breed gedeeld) mogen/kunnen worden

Handhaven netwerken

Opsporingsexpertise
Informatiemanagement

Maatregelen
. Verplaatsen van politiecapaciteit van bron- naar effectgebied
. Ondersteuning door gemeente, provincie en/of Rijk

. Ondersteuning door de gemeente,- provincie en/of
Rijk
. Bij bewaking 'plaats delict'
ook opstarten recherche onderzoek
. Bij een 'plaats delict' het
openbaar ministerie ook in
stelling brengen
Monitoren van onrust onder
de bevolking en signalen op
het gebied van openbare
orde en problemen welke
zich voor kunnen (gaan)
doen.
Snel opstarten van het opsporingsonderzoek (tactisch
en technisch).

Inschakelen relevante publieke en private netwerken
Starten vanuit het reguliere
opsporingsproces.
Vergaren, veredelen, ontsluiten en uitgeven van de
juiste informatie aan de
juiste partijen. Zowel binnen
de politiekolom als andere
bij de bestrijding van het incident betrokken partijen.
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SCENARIOKAART D1 MILIEU
Crisisprocessen (RCP)

GHOR

Acute Gezondheidszorg

Publieke Gezondheidszorg

Aandachtspunten
. Bij grote gevaar zetting niet verschuilen achter de Wet politiegegeven (WPG)
Mogelijk slo’s met aantasting vitale functies. Kans op verdere gezondheidseffecten (longen, darmen)

Bij veel slachtoffers opstarten

WATERSCHAP

Effecten op menselijk lichaam
(kort/lang) en afstemmen met
externe deskundigen

Waterkeren en
waterkwantiteitsbeheer
Waterkwaliteitsbeheer

Wegverkeersmanagement

RIJKSWATERSTAAT

Waterkeren en
waterkwantiteitsbeheer
Waterkwaliteitsbeheer

Voldoende openwater beschikbaar
Mogelijk verontreiniging oppervlaktewater door uitstromende
stof en/of verontreinigd bluswater
Rekening houden met langdurige
stremming
Voldoende water beschikbaar

(Nautisch) Verkeersmanagement

Mogelijk verontreiniging oppervlaktewater door uitstromende
stof en/of verontreinigd bluswater
Rekening houden met langdurige
stremming

Wegverkeersmanagement

Rekening houden met langdurige
stremming

Search and Rescue

Assistentie brandweer bluswater

Maatregelen

In werking stellen van
medische rampenopvangplannen (w.o. gewondenspreidingsplan, ambulancebijstandplan, grootschalige
geneeskundige bijstand
door MKA).
. Alarmeren expertgroep
CGOR voor inschatten noodzaak gezondheidsonderzoek.
.Opstarten POG, preventieve openbare gezondheidszorg
.alarmering van GAGS voor
advisering en afstemming
landelijke deskundigen
(RIVM, CET).
Stuwen optrekken, dammen
leggen of water aanvoeren
Afdammen, doorspoelen,
beluchten of opslaan en verwerken. Afhankelijk van verontreiniging.
Waarschuwen en eventueel
stilleggen wegverkeer en dit
bekendmaken.
Stuwen optrekken, dammen
leggen of water aanvoeren
Afdammen, doorspoelen,
beluchten of opslaan en verwerken. Afhankelijk van verontreiniging.
Waarschuwen en eventueel
stilleggen scheepvaart en dit
bekendmaken.
Waarschuwen en eventueel
stilleggen wegverkeer en dit
bekendmaken.
Ondersteuning brandweer
waterwinning bij bestrijding
secundaire branden
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Exploitant

Bedrijfsprocessen

Toegang, bereikbaarheid hulpverleningsdiensten

In werking stellen bedrijfsnoodplan met crisisorganisatie.
Melden en alarmering noodplanorganisatie
Melden en alarmering meldkamer
Eerste bron- en emissiebestrijding
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3.7
3.7.1

Categorie E: Verstoring
scenariokaart E1: moedwillige en niet moedwillige verstoring
SCENARIOKAART E1: VERSTORING
Gebeurtenis

Risico’s/veiligheid

Bevolking

Omgeving/milieu

Alertering & crisiscommunicatie

Informeren
&
adviseren
Logistiek

Een niet-moedwillig of moedwillig veroorzaakt incident van binnenuit of buitenaf met als
gevolg de rampscenario’s, die in dit plan zijn opgenomen (uitgewerkt als scenariokaarten).
•
Besmettingsgevaar (toxisch, chemisch, biologisch).
•
Effectgebied is afhankelijk van aard stof, locatie, bron, bronsterkte, meteo en bronbestrijdingsmaatregelen.
•
Schade effect gebied is afhankelijk van blootstellingstijd, blootstellingsduur, blootstellingsroute en bronbestrijdingsmaatregelen.
•
Mogelijk optreden van ernstige gezondheidseffecten.
•
Secundaire effecten zijn sterk afhankelijk van meteo, soort en hoeveelheid stof en
omgeving.
•
Milieu-effecten (bodem, lucht, water) zijn te verwachten door de primaire stof die
vrijkomt alsmede door de ingezette bestrijdingsmiddelen (reactie met de stof cq
neerslag van reactieproducten)
•
Direct ontruimen brongebied.
•
Snel alarmeren.
•
Noodzaak tot maatregelen in effectgebied?
•
Inventariseer slachtoffers, niet zelfredzamen & getroffenen.
•
Noodzaak tot ontsmetten?
•
Beschermende kleding/middelen in bron / effectgebied noodzakelijk.
•
Voorkom ongecontroleerde toegang tot het bron- & effectgebied (binnen/buitenring
cq hot/warm/cold-zone)
•
Neem maatregelen in relatie tot kwetsbare objecten binnen de AGW
•
Snelle verkenning bron- en effectgebied (verkenningsploegen)
•
Ontsmetten?
•
Aan- en afvoerwegen brongebied (veilig)
•
Identificeer mate van bodem-, lucht- en waterverontreiniging
•
Voorkom / beperk uitbreiding verontreiniging.
•
Inzet van specialistische milieudiensten / organisaties
•
Overweeg gebruik WAS, NL-alert, Omroep Zeeland (rampenzender).
•
Uitvoeren omgevingsanalyse (t.b.v. strategie crisiscommunicatie)
•
Inzet crisiscommunicatie naar omgeving (hulpverleners (=intern), publiek,media), via
onder meer zeelandveilig.nl en twitter
•
Stem inhoud communicatie af met het bedrijf en andere relevante partijen.
•
Bevoegd gezag (lokaal, nationaal, provinciaal (DCMR/PROV/GEM).
•
Meldkamer regio Rotterdam, Noodcentrale 112 buurland België.
•
Zorginstellingen (ziekenhuizen, verpleeghuizen etc.).
•
LOCC / NCC / Bedrijven/ CET/ RWS / WS/ DEF/ EODD/ OM / TEV / North Sea Port
•
Vitale bedrijven w.o. industriële bedrijven/ nutsbedrijven
•
Voeding en brandstof voor langdurige inzet. Grote aantallen hulpverleners.
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3.8
3.8.1

Categorie F: Overstroming
scenariokaart F1: Overstroming
SCENARIOKAART F1: Overstroming
Gebeurtenis

Risico’s/veiligheid

Bevolking

Omgeving/milieu

Alertering & crisiscommunicatie

Informeren
&
adviseren
Logistiek

Een overstroming ten gevolge van heftige regenval of een dijkdoorbraak. Al dan niet gecombineerd met hevige storm. Met als gevolg de rampscenario’s, die in dit plan zijn opgenomen (uitgewerkt als scenariokaarten).
•
Slechte bereikbaarheid incidentlocatie(s).
•
Uitvallen van de installatie met brand, plof, spillage tot gevolg
•
Inventariseer domino effecten
•
Besmettingsgevaar (toxisch, chemisch, biologisch).
•
Effectgebied is afhankelijk van aard stof, locatie, bron, bronsterkte, meteo en bronbestrijdingsmaatregelen.
•
Schade effect gebied is afhankelijk van blootstellingstijd, blootstellingsduur, blootstellingsroute en bronbestrijdingsmaatregelen.
•
Bodemverontreiniging kan leiden tot gebieden die na het terugtrekken van het water
niet meer bruikbaar zijn voor de oorspronkelijke functie.
•
Mogelijk optreden van ernstige gezondheidseffecten.
•
Secundaire effecten zijn sterk afhankelijk van meteo, soort en hoeveelheid stof en
omgeving.
•
Milieu-effecten (bodem, lucht, water) zijn te verwachten indien stoffen vrijkomen
•
Evacueren? Wie wel / niet
•
Snel alarmeren – maatschappelijke onrust
•
Noodzaak tot maatregelen in effectgebied?
•
Inventariseer slachtoffers, niet zelfredzamen & getroffenen.
•
Noodzaak tot ontsmetten?
•
Beschermende kleding/middelen in bron / effectgebied noodzakelijk.
• Zo lang mogelijk operationeel houden van installaties, wanneer dat niet mogelijk is, tijdig uitschakelen van objecten
• Denk aan waterwinning in het gebied! Verontreiniging?
• Bij dreiging: proactief afschermen brongebied met zandzakken / olieschermen
• Voorkom ongecontroleerde toegang tot het bron- & effectgebied
• Snelle verkenning bron- en effectgebied (verkenningsploegen)
• Ontsmetten?
• Aan- en afvoerwegen brongebied (veilig)
• Identificeer mate van bodem-, lucht- en waterverontreiniging
• Voorkom / beperk uitbreiding verontreiniging.
• Inzet van specialistische milieudiensten / organisaties
•
Overweeg gebruik WAS, NL-alert, Omroep Zeeland (rampenzender).
•
Uitvoeren omgevingsanalyse (t.b.v. strategie crisiscommunicatie)
•
Inzet crisiscommunicatie naar omgeving (hulpverleners (=intern), publiek,media), via
onder meer zeelandveilig.nl en twitter
•
Stem inhoud communicatie af met het bedrijf en andere relevante partijen.
•
Bevoegd gezag (lokaal, nationaal, provinciaal (DCMR/PROV/GEM).
•
Meldkamer regio Rotterdam, Noodcentrale 112 buurland België.
•
Zorginstellingen (ziekenhuizen, verpleeghuizen etc.).
•
LOCC / NCC / Bedrijven/ CET/ RWS / WS/ DEF/ EODD/ OM / TEV / North Sea Port
•
Vitale bedrijven w.o. industriële bedrijven/ nutsbedrijven
•
Voeding en brandstof voor langdurige inzet. Grote aantallen hulpverleners.
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3.9
3.9.1

Categorie G: Grensoverschrijdend
scenariokaart G1: Grensoverschrijdend
SCENARIOKAART G1: Grensoverschrijdend

Gebeurtenis

Risico’s/veiligheid

Bevolking

Omgeving/milieu

Alertering & crisiscommunicatie

Informeren
&
adviseren
Logistiek

Naburige bedrijven (onder andere hogedrempelinrichtingen, die binnen een zone van 15 kilometer van de landsgrens gevestigd zijn) die een rol kunnen spelen bij het veroorzaken of
verergeren van een zwaar ongeval indien het verspreiding via lucht betreft. Indien het verspreiding via water betreft, is bepaald dat bedrijven minder dan twee gemiddelde stroomdagen verwijderd van de landsgrens moeten zijn. Met als gevolg de rampscenario’s, die in
dit plan zijn opgenomen (uitgewerkt als scenariokaarten).
•
Slechte bereikbaarheid incidentlocatie(s).
•
Inventariseer domino effecten.
•
Besmettingsgevaar (toxisch, chemisch, biologisch).
•
Effectgebied is afhankelijk van aard stof, locatie, bron, bronsterkte, meteo en bronbestrijdingsmaatregelen.
•
Schade effect gebied is afhankelijk van blootstellingstijd, blootstellingsduur, blootstellingsroute en bronbestrijdingsmaatregelen.
•
Bodemverontreiniging kan leiden tot gebieden die na het terugtrekken van het water
niet meer bruikbaar zijn voor de oorspronkelijke functie.
•
Mogelijk optreden van ernstige gezondheidseffecten.
•
Secundaire effecten zijn sterk afhankelijk van meteo, soort en hoeveelheid stof en
omgeving.
•
Milieu-effecten (bodem, lucht, water) zijn te verwachten indien stoffen vrijkomen
•
Evacueren? Wie wel / niet?
•
Snel alarmeren – maatschappelijke onrust in het grensgebied
•
Noodzaak tot maatregelen in effectgebied?
•
Inventariseer slachtoffers, niet zelfredzamen & getroffenen.
•
Noodzaak tot ontsmetten?
• Zo lang mogelijk operationeel houden van installaties, wanneer dat niet mogelijk is, tijdig uitschakelen van objecten
• Denk aan waterwinning in het gebied! Verontreiniging?
• Bij dreiging: proactief afschermen brongebied met zandzakken / olieschermen
• Voorkom ongecontroleerde toegang tot het bron- & effectgebied
• Snelle verkenning bron- en effectgebied (verkenningsploegen)
• Ontsmetten?
• Aan- en afvoerwegen brongebied (veilig)
• Identificeer mate van bodem-, lucht- en waterverontreiniging
• Voorkom / beperk uitbreiding verontreiniging.
• Inzet van specialistische milieudiensten / organisaties
•
Overweeg gebruik WAS, NL-alert, Omroep Zeeland (rampenzender).
•
Uitvoeren omgevingsanalyse (t.b.v. strategie crisiscommunicatie)
•
Inzet crisiscommunicatie naar omgeving (hulpverleners (=intern), publiek,media), via
onder meer zeelandveilig.nl en twitter
•
Stem inhoud communicatie af met het bedrijf en andere relevante partijen.
•
Bevoegd gezag (lokaal, nationaal, provinciaal (DCMR/PROV/GEM).
•
Meldkamer regio Rotterdam, Noodcentrale 112 buurland België.
•
Zorginstellingen (ziekenhuizen, verpleeghuizen etc.).
•
LOCC / NCC / Bedrijven/ CET/ RWS / WS/ DEF / OM / North Sea Port
•
Vitale bedrijven w.o. industriële bedrijven/ nutsbedrijven
•
Voeding en brandstof voor langdurige inzet. Grote aantallen hulpverleners.
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3.10

Verantwoordelijkheidsverdeling responsprocessen
Onderstaande responsprocessen zijn specifiek uitgewerkt. 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.
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O
O/V

O
O/V
O

O

-

O

North Sea Port

Geneeskundige zorg

O
O
O
O
O

Regionale Uitvoeringsdienst

O

Brandweerzorg

O
V
O

V
V
O/V
V
V
V
V
V

Defensie

Geneeskundige
zorg
Politiezorg
Rijkswaterstaat

V/O

Evides Waterbedrijf N.V.

Brandweerzorg

Naam proces
Bronbestrijding
Evacuatie
Multidisciplinair Evacuatieteam
Crisiscommunicatie
Nafase
Informatie
Ondersteuning
Opvang en verzorging
Omgevingszorg - Milieubeheer
Waarnemen en meten
Ontsmetten
Bron- en emissiebestrijding
Waarschuwen bevolking
Acute gezondheidszorg
Publieke gezondheidszorg
Mobiliteit
Waterkwantiteit/Waterkeringen
Waterkwaliteit
Wegverkeersmanagement
Nautisch verkeers- management
incl. havengebieden
Waterkwantiteit/Waterkeringen
Waterkwaliteit
Wegverkeersmanagement
Continuiteit Havens NL-BE
Drinkwater
Omgevingszorg en nafase
Landbouw- voedselketen
Resourcemanagement
Ondersteuning

Bevolkingszorg

Proceseigenaar
Exploitant
Bevolkingszorg

Exploitant Brzo-inrichting

Tabel 4: verantwoordelijkheidsverdeling responsprocessen

O/V
O/V
O
O
O
O/V
O/V
O/V

O
O
O

O
O/V
O/V
V

V

O
O

V/O

O
V/O

V/O

O
V/O

O
V/O

V = Verantwoordelijk (proceseigenaar) | O = Ondersteunend | <leeg> = niet van toepassing
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O

O
V/O

O

V/O
V/O

V/O

3.11

Responsprocessen per partner (generiek)

Meldkamer

Proces
Melding & alarmering

Aandachtspunten

Op- en afschaling

BEVOLKINGSZORG

Informatiemanagement
Ondersteuning RCC
Crisiscommunicatie

Intern opschalen
Maak inschatting van maatschappelijke impact en informatiebehoefte
Effect incident op bedrijfsvoering gemeente

Publieke Zorg

(Langdurige) Opvang gedupeerden en
eventueel registratie
Registratie schade
Verwanteninformatie

Omgevingszorg

Milieubeheer (vervuiling van lucht, water,
bodem)
Ruimtebeheer (verkeer)
Monitoren effectafstanden

Evacuatie
Ondersteuning

Bestuurlijk besluit
Bestuurlijke ondersteuning
Juridische ondersteuning
Verzamelen en veredelen/doorgeven informatie
Nazorgproject en Gevolgen incident op bedrijfsvoering

Informatiemanagement
Nafase

BRANDWEERZORG

Bron- en emissiebestrijding

Redding

Bepaal inzetstrategie (offensief, defensief,
afschermen) Overweeg specialismen
Overweeg inzet externe deskundigheid en
specialistisch materieel
Zo min mogelijk hulpverleners in contour

Ontsmetting

Zo min mogelijk hulpverleners in gebied

Informatiemanagement

Snelle prognose effectcontour
Externe deskundigen
Afh. van situatie
Kans op grote gevaarzetting in het effectgebied Voorkomen van stagnatie in de
hulpverlening
In stand houden/herstellen van de mobiliteit in het effectgebied
Proces mobiliteit ligt vooral in het effectgebied (brongebied is veelal eng bepaald)
Betreft naar binnen gericht (afschermen)
I.v.m. gevaar veelal overlaten aan de
brandweer

POLITIEZORG

Resourcemanagement
Mobiliteit

Bewaken en Beveiligen

Maatregelen
Z.s.m. en afstemmen met operationele
leidinggevende ter plaatse. GRO Informeren Noodcentrale 112 buurland België.
Afhankelijk van uitvraagprotocol en
contact eerste operationeel leidinggevende, overweeg GRIP
UGS (voorbereiden locatie)
Geef ‘meldkamer-beeld’ en ‘startmal’
(LCMS)
Snelle start met omgevingsanalyse en
berichtgeving via ZeelandVeilig.nl
. Handelingsperspectief geven
. Betekenis geven incident
. Communicatie gemeente via banner
Zeeland Veilig op homepage
Opvang regelen
Langdurige opvang regelen
Informeer Salvage i.v.m. registratie
Opstart SIS via OvD Bz/AC Bz
Indien nodig inrichten IAC
Aandacht riool i.v.m. secundaire
schade
Opvang vervuild water
Inschakelen calamiteitendienst
Materieel/materiaal afzetting gebied
Leveren informatie gebouw(en)
Bevoegd gezag bepaald evacuatie
Opstellen noodbevel/noodverordening
Bemensing backoffice
-Opstarten projectmatige werkwijze
Schakel zo nodig externe expertise en
capaciteit
Organiseer tijdige ondersteuning (evt.
inrichten sectie Brandweer)

Specialisme Technische hulpverlening
USAR externe specialisten en materieel
Basis ontsmettingseenheden CBRNe
Ontsmetten van slachtoffers, hulpverleners, materieel en infrastructuur
Door AGS, GAGS, CETmd ed. Inzet van
Drone, etc.
LOCC
Verplaatsen van politiecapaciteit van
bron- naar effectgebied
Ondersteuning door gemeente, provincie en/of rijk

Ondersteuning door de gemeente,provincie en/of rijk
Bij bewaking 'plaats delict' ook opstarten recherche-onderzoek
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Betreft naar buitengebied (afzetten) publiek op afstand houden
Denk ook aan bewaking 'plaats delict'
Indien van toepassing zal dit proces veelal
in het effectgebied liggen
Heb aandacht voor onrust onder de bevolking
Opsporingsonderzoek wordt vaak te laat
opgestart
Informatie omtrent het opsporingsonderzoek kan niet altijd in de hele crisisstaf worden gedeeld
Heb aandacht voor milieudelicten
Als er zich maatschappelijke escalaties
voordoen c.q. dreigt zich voor te doen
Complex (forensisch) onderzoek brandexpertise
--

Bij een 'plaats delict' het openbaar ministerie ook in stelling brengen

Welke gegevens/informatie moet je delen
met (je) partners
Welke gegevens/informatie kan/mag niet
gedeeld worden
Afweging tussen het delen van relevante
informatie welke nodig is voor de bestrijding van het incident/welke van belang zijn
voor je partners en informatie welke bestemd is voor het opsporingsonderzoek
welke niet gedeeld (althans niet breed gedeeld) mogen/kunnen worden
Bij grote gevaarzetting niet verschuilen
achter de Wet Politiegegevens (WPG)
Mogelijk groot aantal slo’s met brandwonden en ademhalingsproblemen
Psychosociale Hulpverlening
Gezondheidsonderzoek
Afstemmen met externe (landelijke) deskundigen

Vergaren, veredelen, ontsluiten en uitgeven van de juiste informatie aan de
juiste partijen. Zowel binnen de politiekolom als andere bij de bestrijding van
het incident betrokken partijen

Waterkeren en
waterkwantiteitsbeheer
Waterkwaliteitsbeheer

Voldoende openwater t.b.v. blussing, beschikbaar
Mogelijk verontreiniging oppervlaktewater
met verontreinigd bluswater

Wegverkeersmanagement

Rekening houden met langdurige stremming

Stuwen optrekken, dammen leggen of
water aanvoeren
Afdammen, doorspoelen, beluchten of
opslaan en verwerken. Afhankelijk van
verontreiniging.
Waarschuwen en eventueel stilleggen
wegverkeer en dit bekendmaken.

Waterkeren en
waterkwantiteitsbeheer
Waterkwaliteitsbeheer

Voldoende (open-)water t.b.v. blussing beschikbaar
Mogelijk verontreiniging oppervlaktewater
met verontreinigd bluswater

(Nautisch) Verkeersmanagement

Rekening houden met langdurige stremming

Stuwen optrekken, dammen leggen of
water aanvoeren
Afdammen, doorspoelen, beluchten of
opslaan en verwerken. Afhankelijk van
verontreiniging.
Waarschuwen en eventueel stilleggen
scheepvaart en dit bekendmaken.

Wegverkeersmanagement

Rekening houden met langdurige stremming

Waarschuwen en eventueel stilleggen
wegverkeer en dit bekendmaken.

Ordehandhaving

Opsporing

Handhaven netwerken
Opsporingsexpertise
(Specialistische)
interventies
Informatiemanagement

RIJKSWATERSTAAT

WATERSCHAP

GENEESKUNDIGE
ZORG

Acute Gezondheidszorg
Publieke Gezondheidszorg
Informatiemanagement

Monitoren van onrust onder de bevolking en signalen op het gebied van
openbare orde en problemen welke
zich voor kunnen (gaan) doen
Snel opstarten van het opsporingsonderzoek (tactisch en technisch)

Inschakelen relevante publieke en private netwerken
Starten vanuit het reguliere opsporings-proces
--

Opstarten Grootschalige Geneeskundige Bijstand
Bij veel slachtoffers, opstarten
Bij veel slo’s raadplegen cGM/RIVM
GAGS, MMK, CET, MOD ed.
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EXPLOITANT

Search and Rescue

Assistentie brandweer bluswater

Ondersteuning brandweer waterwinning bij bestrijding secundaire branden

Informatiemanagement

. Vroegtijdige info verstrekking aan VR alsmede handelingsperspectief
. Periodiek Updaten van informatie.
. Prognose ontwikkeling incident .
Externe afstemming.
Toegang, bereikbaarheid hulpverleningsdiensten

Inbreng in CoPI, ROT, GBT of RBT

Bedrijfsprocessen

NORTH SEA PORT

Bedrijfsprocessen

Toegang, bereikbaarheid hulpverleningsdiensten

In werking stellen bedrijfsnoodplan
met crisisorganisatie.
Melden en alarmering noodplanorganisatie
Melden en alarmering meldkamer
Eerste bron- en emissiebestrijding
In werking stellen bedrijfsnoodplan
met crisisorganisatie.
Melden en alarmering noodplanorganisatie
Melden en alarmering meldkamer
Eerste bron- en emissiebestrijding
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3.12

Crisisbeheersing Brzo-inrichtingen
Crisisbeheersing Brzo-inrichtingen, een typering van de varianten
Brzo beperkt zich niet alleen maar tot de rampenbestrijding maar ook tot de crisisbeheersing.
Soorten crises
Traditionele crises zijn: incident, ongeluk, ramp of dreiging daartoe.
Ook zijn er zogenoemde beleidscrises: daarbij is nog geen sprake van een ongeluk of ramp, maar
wel veel media- en politiek-bestuurlijke aandacht. Een voorbeeld is de ‘aswolk-crisis’ in het voorjaar van 2010, toen as van een IJslandse vulkaan het luchtverkeer verstoorde.
Crises kunnen ook betrekking hebben op het functioneren van een organisatie of op de
uitvoering van beleid. De bestuurlijke instantie staat dan onder druk. Dit type crisis is aan te duiden als een beleidscrisis. In alle gevallen kan en moet er gebruikgemaakt worden van de reguliere crisisbeheersingsorganisatie. Hierop zal de crisisbeheersingsorganisatie zich moeten voorbereiden, bijvoorbeeld door meer regie op het netwerken. Dat kan door middel van oefeningen
waarin beleidsdilemma’s en politiek bestuurlijke zaken de boventoon voeren.
Bij de verschillende typen crises die zich kunnen voordoen bij Brzo-inrichtingen zijn oorzaak en
gevolg volstrekt verschillend. Brzo-ongevallen ontstaan vaak door een combinatie van verschillende oorzaken. De oorzaak kan gelegen zijn in een technisch mankement van een installatie zelf.
Andere oorzaken of combinaties van oorzaken zoals factoren gelegen bij de operator of bijvoorbeeld specifieke weersomstandigheden zoals hoge/lage temperaturen of technische mankementen zijn uiteraard mogelijk. De gevolgen zijn meestal te omschrijven in termen van brand, explosie, toxische wolk, milieuverontreiniging, relatief veel doden en gewonden met brandwonden en
mechanisch letsel, grote ravage op de plaats van de ramp en de directe omgeving.
Bij crises met (vrees voor) moedwillige verstoring kan er kwade opzet in het spel zijn in de vorm
van terrorisme of vandalisme. Bij crisis met besmetting zijn de oorzaken gelegen in factoren die
niets met het bedrijf zèlf van doen hoeven te hebben. Hier speelt de menselijke factor van de
zijde van een of meer personen een grote rol. Crisisbeheersing kan in dergelijke gevallen al noodzakelijk zijn zonder dat vast staat dat mensen daadwerkelijk besmet zijn. In deze gevallen moet
vooral preventief gehandeld worden. Indien er sprake is van een epidemie of pandemie kan dit
betekenen dat delen van de bezetting van de crisisorganisatie ziek thuis zit. Het spreekt voor zich
dat de verschillende crises een geheel andere crisisbeheersing vragen. In volgende tabel zijn de
belangrijkste kenmerken weergegeven voor bovenstaande crisistypen.
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Crisistype
Beleidscrises

Mogelijke oorzaken

Ongeval
met
gevaarlijke
stoffen

-technisch mankement
- corrosie
-impact
-externe belasting
-overdruk/onderdruk
- hoge/lage temp.
-defecte/foute onderdelen
- trillingen
-operatorfout
-Wijziging / onderhoud
- (Of combinatie van bovenstaande
oorzaken)10

(vrees voor/
dreiging van)
moedwillige
verstoring

- Cyber
- Terrorisme
- Vandalisme
-moedwillige verstoring door bewust menselijk handelen
-motieven van een of
meer personen

(vrees voor/
dreiging van)
infectieziekte

-(Vrees voor)
micro-organisme
(virus, parasiet of
bacterie)

Hoofdkenmerken crisis
daarbij is nog niet sprake
van een ongeluk of ramp,
maar wel veel media- en
politiek-bestuurlijke aandacht
-Meestal brand, explosie
en/of toxisch
-Schade aan installatie en
omgeving
-Meestal dodelijke en gewonde slachtoffers
-Repressieve
maatregelen nodig
-Duur optreden
crisisorganisatie op
locatie rampplaats +/maximaal 3 dagen

Aard schade
- Dreiging en
vaak:
-Imagoschade
- € schade

Aard optreden

-Dreiging en vaak
-Fysieke schade
-Milieuschade
-Gevolgschade
-Herstelschade
-Imagoschade
- € schade

-Indien nodig verdere escalatie
voorkomen en bijv. brand
bestrijden
-medewerkers evacueren
omgeving informeren en evacueren
-Eventuele doden
bergen
-Richten op handhaven
van openbare orde en
veiligheid
-Brandweer leidend

Politieke druk
(vrees voor) Schade
aan installatie en
omgeving
-(vrees voor) Dodelijke
en gewonde slachtoffers
-Repressieve
maatregelen nodig
-Duur optreden
crisisorganisatie
afhankelijk van de
de dreiging en tijdstip van
de verstoring
-(Vrees voor
verspreiding van)
infectieziekte onder
een of meer
werknemers en
bevolking met kans
op dodelijke en zieke
slachtoffers
-Zowel preventieve
maatregelen,
preparatieve en
repressieve
maatregelen nodig
afhankelijk van de
situatie
-De besmetting is niet
altijd zichtbaar en
merkbaar
-Duur optreden
crisisorganisatie kan
weken en maanden
duren afhankelijk van
aard en ernst van de
infectieziekte

-Dreiging en vaak
-Fysieke schade
-Milieuschade
-Gevolgschade
-Herstelschade
-Imagoschade
- € schade

-Richten op handhaven
openbare
orde/rechtsorde
-Escalatie voorkomen
-Optreden indien
onderhandelingen
niet mogelijk zijn of
geen effect hebben
-Openbaar Ministerie
leidend

-Dreiging en mogelijk:
-Fysieke schade
-Gevolgschade
-Herstelschade
-Imagoschade

- Richten op
volksgezondheid
-Verspreiding
voorkomen door
preventief en
preparatief ingrijpen
-Verrichten
diagnostiek,
inventarisatie
potentieel besmette
personen, verstrekken
van postexpositie
profylaxe
-Blootgestelden zo
nodig in quarantaine
plaatsen
-Belang van goede
informatievoorziening
naar betrokkenen om
crisis te minimaliseren
-GHOR/GGD leidend

Tabel 5: kenmerken per crisistype
De tabel maakt in de eerste plaats inzichtelijk dat er -uiteraard - geheel verschillende oorzaken
zijn voor de drie typen crises en afgeleid hiervan de hoofdkenmerken. Per crisis zijn de soorten
schades aangegeven. Dit kunnen afhankelijk van de crisis en de aanpak geheel andere schades
zijn dan in termen van doden en gewonden of beschadigde installaties. De aangegeven 'schades'

10

Brandweer Brzo, Scenarioboek, Module 4 Cluster_Fabricage_van_(petro)chemische_halffabrikaten_en_eindproducten.
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zijn overigens ook terug te vinden bij andersoortige crisistypen maar hebben - aangezien het hier
crisis bij Brzo-inrichtingen betreft - hun eigen specifieke kenmerken.

3.12.1

Schade
Dreiging
Een dreiging kan bijvoorbeeld zorgen dat minder mensen naar hun werk komen en exploitanten hun eigen continuïteit niet kunnen waarborgen en inkomsten mislopen. Alleen al de dreiging van een mogelijke crisis vraagt om gecoördineerd optreden van de crisisorganisatie, zonder dat er ook maar een slachtoffer gevallen hoeft te zijn. Crisisbeheersing heeft in een dergelijk geval dan vooral een preventief karakter.
Fysieke schade
Brand, ontploffing, mechanische schade, vrijkomen van chemische stoffen.
Milieuschade / ecologische schade
Ecologische schade is schade aan de natuur. Deze heeft een immateriële en een materiële
kant. Voor zover de ecologische schade niet vertaald kan worden in vermogensschade, is
zij uitsluitend immaterieel van aard. Daarbij moet men denken aan de ‘schade’ die de gemeenschap lijdt doordat een areaal waardevol natuurgebied (tijdelijk) verloren is gegaan. Niet alle
ecologische gevolgen zijn te vertalen in economische termen. Voor zover dat niet kan, vallen
deze gevolgen in beginsel buiten het schadevergoedingsrecht. De Europese richtlijn Milieuaansprakelijkheid en de implementatie daarvan in de Nederlandse wetgeving brengen daarin
enige verandering, omdat daarin het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ ook wordt toegepast op
schade aan wilde natuur, die economisch moeilijk te waarderen is. Maar ook hier gaat het om
schade die op de een of andere manier wordt vertaald in economische schade, bijvoorbeeld
doordat verloren gegane natuur wordt gecompenseerd door nieuwe natuur.
€ schade
Economische schade bij de eigenaar: Dit is vermogensschade als gevolg van verlies en beschadiging van zaken van de eigenaren van de Brzo-inrichting. Als de oorzaak is toe te rekenen aan
een ander dan de eigenaar, zal de aansprakelijkheid voor deze schade aan de orde komen.
Economische schade bij derden: Hier gaat het om schade die derden lijden als gevolg van een
Brzo- ongeval of als gevolg van de maatregelen ter bestrijding daarvan. Hierbij kan men denken aan schade als gevolg van: – Afsluiting van wegen; – Evacuatie; – Waardedaling van in de
omgeving van het ongeval gelegen woningen; – Verminderde omzet van ondernemingen, bijvoorbeeld in de toeristische en recreatieve sector.
Gevolgschade
Waar het gaat om gevolgschade kan hier al sprake van zijn zonder dat er slachtoffers zijn gevallen of andersoortige fysieke schade is.
Imagoschade
Centraal staat ook altijd het optreden van de crisisorganisatie. Niet goed optreden van de crisisorganisatie kan sneller tot imagoschade leiden van betrokken partijen binnen de industriële
sector en de crisisorganisatie.
Herstelschade
Onder herstelschade worden directe en indirecte opbouwkosten verstaan. Dit zijn bijvoorbeeld schade aan installaties, infrastructuur, akkers, etc, veroorzaakt door het ongeval. De tabel laat tevens zien dat afhankelijk van het crisistype een andere 'kolom' leidend is en de focus
van de crisisbeheersing anders is.
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3.12.2

Uitgangspunten crisisbeheersing
Het gegeven dat meerdere soorten scenario's van toepassing kunnen zijn op een Brzo-inrichting
in combinatie met verplichtingen vanuit wet- en regelgeving vraagt om een multidisciplinaire en
integrale voorbereiding en operationeel optreden. Afhankelijk van de specifieke crisis en de fase
waarin een crisis zich bevindt kunnen één of meerdere partijen een rol hebben tijdens de voorbereiding en uiteraard het operationeel optreden zelf. Hierbij zijn al lang niet meer alleen de
bronregio, brandweer, Politie, GHOR en gemeenten bij betrokken. Ook partijen als de exploitant,
de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), Ministerie van Defensie,
buurveiligheidsregio's, Crisis Expert Team milieu en drinkwater (CET-md), het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de GGD, het Nationaal CrisisCentrum (NCC), het Landelijk
Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) en buurland België en overige publiek en private partners kunnen een rol hebben.
Hoe hier invulling aan gegeven wordt is in Zeeland voor de Brzo-ongevallenbestrijding generiek
georganiseerd en geïmplementeerd. Bij alle beschreven crisistypen zijn functionarissen op het
niveau van de gemeenten, de veiligheidsregio en het Rijk betrokken. Dit wil uiteraard niet zeggen
dat vanaf dat moment iedereen betrokken wordt in de staven of coördinatieteams die ontstaan
bij een (flexibele) opschaling. Ook buiten de crisisteams (van CoPI t/m RBT-niveau) pakken functionarissen hun rol op. Daarnaast laat de crisisbeheersing bij bovenstaande crisis in de 'warme'
situatie zien dat taken en processen qua aard eerder parallel en snel en met veel betrokken organisaties van lokaal tot internationaal niveau plaatsvinden en in mindere mate volgordelijk, langzaam en lokaal.
Sommige processen van de crisisbeheersing lopen nog maanden of zelfs jaren door terwijl de feitelijke crisis al lang voorbij is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan juridische afwikkeling van schade van
betrokkenen en de communicatie die hier bij nodig is. In de crisisbeheersing (inclusief de voorbereiding) dient geanticipeerd te worden op de gewenste samenwerking tussen alle (potentieel)
betrokken partijen om één of meer verschillende schades bij de verschillende denkbare scenario’s te voorkomen en te beperken.
Stremmingskosten11
• Incidenten op het spoor leiden sneller tot meer economische schade dan incidenten op
de weg, omdat het langer duurt om het spoor te herstellen en er minder alternatieve
routes beschikbaar zijn die ook nog eens relatief langer zijn.
• Incidenten op het spoor meer schade aanrichten dan op de binnenvaart, omdat bij
incidenten op de binnenvaart vaak niet de hele vaarweg gestremd is.
• De kosten van afgesloten wegen lopen sneller op dan bij de andere vervoerwijzen omdat
de verkeersintensiteiten op de weg veel hoger zijn dan bij de andere vervoerwijzen.

11

Platform Transportveiligheid, Lectoraat Transportveiligheid, Incidentmanagement en stremmingskosten 2011.
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Stilleggen bedrijf(sprocessen)
Overtreding van milieuregels kan tot grote en onomkeerbare schade leiden. Als de samenwerking zich richt op die situaties waarvan de verschillende organisaties zien en erkennen dat de risico’s groot zijn, appelleert de samenwerking aan de verantwoordelijkheid en beroepstrots van
de handhavers en verantwoordelijkheid van de bestuurders. Samenwerking tussen de veiligheidsregio, DCMR, het OM en de Inspectie SZW is van groot belang.
Bij een calamiteit of een directe (ernstige) bedreiging van de belangen van de veiligheid of rampenbestrijding kan Veiligheidsregio Zeeland12 direct optreden. Op het moment dat ernstige overtredingen worden geconstateerd door een toezichthouder moet een afweging worden gemaakt.
Wanneer er sprake is van een zodanige gevaarlijke of bedreigende situatie waarbij de belangen
van de veiligheid of rampenbestrijding ernstig in het gedrang komen, zullen de werkzaamheden
of een installatie direct worden stilgelegd. Dit is ter beoordeling van de toezichthouder ter
plaatse en hangt geheel af van de omstandigheden. Het stilleggen van werkzaamheden of een
installatie is in feite het uitvoeren van bestuursdwang, een sanctie dus. Dit kan alleen in zeer
spoedeisende situaties waarin de bedreiging voor de veiligheidsbelangen of rampenbestrijding
dermate ernstig is dat direct opgetreden moet worden. De mogelijkheid om direct op te treden is
vastgelegd in artikel 5:31, lid 2 Awb. De bedoeling van de wetgever is dat deze bevoegdheid met
gepaste terughoudendheid wordt gebruikt. Het artikel schept de mogelijkheid direct op te treden, zonder dit besluit van te voren op schrift te stellen en zonder een termijn te gunnen. Hierbij
geldt dat alleen die maatregelen worden uitgevoerd die echt urgent nodig zijn. Wat kan wachten,
kan via de normale procedure worden gerealiseerd. Ook wordt aan de overtreder de mogelijkheid geboden de maatregelen zelf uit te voeren, met daarbij de mededeling dat wanneer de
overtreder niet direct maatregelen treft, Veiligheidsregio Zeeland de overtreding zal herstellen
en de kosten daarvan zal verhalen op de overtreder.
Op aanraden van operationele diensten kan de burgemeester (Gemeentewet art. 172, 173 en
175) besluiten bepaalde bedrijfsprocessen geheel of gedeeltelijk stil te laten leggen. Hiertoe
wordt de directie van het bedrijf, vooraf geconsulteerd. De burgemeester houdt bij zijn besluit
rekening met de veiligheid (ook op lange termijn), de openbare orde en de bedrijfsbelangen van
omliggende bedrijven.
De I-SZW heeft verschillende handhavingsinstrumenten. De inzet is afhankelijk van de aard van
de overtreding. Veelal start de handhaving in de vorm van een eis tot naleving van de wet. Als er
sprake is van direct ernstig gevaar voor personen, kan het werk stil gelegd worden tot het gevaar
is weggenomen.
Doorzettingsmacht Staatssecretaris IenW
De Staatssecretaris heeft een wettelijke doorzettingsmacht om in te grijpen bij de Brzo-toezichthouders en bevoegde gezagen als dat in het belang van een doeltreffende handhaving nodig is.
Voor die gevallen waar bijvoorbeeld sprake is van een langdurig nalevingstekort (situaties zoals
bij Odfjell), dreigende calamiteiten of majeure risico’s voor de omgeving heeft de Staatssecretaris een wettelijke interventiebevoegdheid met bijbehorende sanctiemiddelen. Deze interventiebevoegdheid beperkt zich nadrukkelijk tot het terrein van de externe veiligheid binnen de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) kolom. Het reguliere Brzo-toezicht, decentraal belegd bij DCMR Milieudienst Rijnmond, blijft in stand. Voor de interne veiligheid is de Minister
SZW bevoegd. Het uitstel van de invoering van de nieuwe Omgevingswetgeving met een jaar betekent, dat de bepalingen van WABO nog van toepassing zijn ten tijde van de herziening van dit
plan.
12

Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid, Veiligheidsregio Zeeland.
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Strafrechtelijke handhaving
De strafrechtelijke handhaving kan, ten opzichte van de bestuurlijke, op drie manieren plaatsvinden. De officier van justitie kan ten eerste bestuursrechtelijke sancties ondersteunen, bijvoorbeeld door een bedrijf te laten weten dat bij niet-nakoming daarvan ook strafrechtelijk wordt opgetreden. Ten tweede kan het strafrecht een aanvullende rol spelen, door op te treden terwijl
tegelijkertijd bestuurlijke sancties worden toegepast. Het bestuur kan bijvoorbeeld een bedrijf
sluiten, terwijl het openbaar ministerie de directie strafrechtelijk vervolgt. Ten derde kan het
openbaar ministerie in een plaatsvervangende rol optreden als om welke reden ook – het bestuur niet kan of niet wil handhaven.
Stilleggen verkeer per spoor
Op aanraden van operationele diensten kan de burgemeester besluiten bepaalde verkeersprocessen per spoor van en naar het bedrijventerrein stil te laten leggen (Gemeentewet art. 172,
173 en 175). Dit geschiedt in overleg met de beheerder (ProRail) en de vervoerder(s).
Omleiden, stilleggen verkeer op de weg
Op aanraden van operationele diensten kan de burgemeester besluiten bepaalde verkeersprocessen stil te laten leggen dan wel om te leiden (Gemeentewet art. 172, 173 en 175). De burgemeester stemt hiertoe af met de wegbeheerders Rijkswaterstaat Zee en Delta (wegen, sluizencomplex, A58, Vlaketunnel, N57 Dampoort Aquaduct), Provincie Zeeland (provinciale wegen),
N.V. Westerscheldetunnel (Westerscheldetunnel, Sluiskiltunnel), 13 Zeeuwse gemeenten (lokale
wegen) en het Waterschap Scheldestromen (lokale wegen) en private partijen zoals North Sea
Port. De beheerder kan ook zelfstandig het verkeer omleiden of afsluiten om de veiligheid te garanderen.
Stilleggen verkeer in havens
Bij een (dreigend) ongeval kan de beheerder de nodige verkeersmaatregelen treffen en
verkeersaanwijzingen geven. De beheerder(s) treft (treffen) de nodige beheersmaatregelen (verkeer, milieu, vrijmaken vaarweg). Verschillende overheden of onderdelen daarvan kunnen nautisch beheerder zijn, waaronder in het bijzonder Rijkswaterstaat Zee- en Delta, Havenbedrijf
North Sea Port, Waterschap Scheldestromen. Het nautisch beheer in het Scheldegebied wordt
uitgeoefend door de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (Nederland/RWS en Vlaanderen).
Omleiden, stilleggen scheepvaartverkeer op water
Op aanraden van operationele diensten kan de burgemeester besluiten bepaalde verkeersprocessen (scheepvaart en pontverbindingen) op het water stil te laten leggen dan wel om te leiden
(Gemeentewet art. 172, 173 en 175). De burgemeester stemt hiertoe af met de beheerders
(Rijkswaterstaat Zee- en Delta /Provincie Zeeland). Daarnaast kan het zo zijn dat Rijkswaterstaat
Zee- en Delta ook zelfstandig maatregelen treft om de veiligheid van het scheepvaartverkeer te
garanderen.
Stilleggen afvoer water
Op aanraden van de operationele diensten (bijvoorbeeld bij beperking stroomsnelheid bij duikwerkzaamheden of ter voorkoming verspreiding toxische stof) kan de burgemeester de waterbeheerder (Rijkswaterstaat Zee- en Delta) vragen de afvoer van het water van het (Gemalen en
Spuisluiscomplexen) te stoppen. De beheerder kan ook zelfstandig de afvoer stoppen of omleiden om de veiligheid te garanderen.
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Aansturen Sirenes – NL-alert
Inzet van WAS-NL-Alert is generiek geborgd in mandaat.
Inzet van WAS/NL Alert regio en landsgrensoverschrijdend
In VRZeeland is niet vastgelegd hoe te handelen bij regiogrensoverschrijdende incidenten in de
volgende twee situaties: (1) Een incident in het grensgebied van één van de regio’s met effecten
voor bevolking in andere regio of landgrensoverschrijdend. (2) Een incident binnen één van de
andere regio’s waarbij een andere meldkamer bijstand vraagt aan meldkamer brandweerzorg
VRZ voor het verzenden van een NL Alert bericht.
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4

Overzicht per Brzo-inrichting
In dit deel is specifieke informatie opgenomen per Brzo-inrichting. Tijdens incidenten zal gebruik
worden gemaakt van de digitale versie zodat men altijd over de actuele gegevens beschikt. Het
algemeen rampbestrijdingsplan heeft een openbare status. De specifieke rampbestrijdingsplankaarten met bedrijfsspecifieke gegevens met een vertrouwelijk karakter (Het ARBP is openbaar,
maar onder verwijzing naar artikel 10, lid 1, onder c en lid 2 onder e van de Wet openbaarheid van bestuur
wordt publicatie van de specifieke rampbestrijdingsplankaarten achterwege gelaten) zijn niet in dit plan

opgenomen, maar worden digitaal ter beschikking gesteld aan het bestuur en/of de partijen, die
in het kader van de rampbestrijding een operationele taak vervullen.

4.1

Overzicht Brzo-inrichtingen en actuele status
Een actueel overzicht per bedrijf met het aantal en type scenario’s, aanwezigheid bedrijfsbrandweer, ISPS-plichtig, EBO-IBO, Helsinki-bedrijf, overstromingsrisico etc. is opgenomen in het Overzicht Crisisbeheersing Industriële Veiligheid Veiligheidsregio Zeeland (OCIV-VRZ).

4.2

Overzicht Helsinki-inrichtingen
Om zo adequaat mogelijk aan de verdragsverplichtingen -ter voorkoming, voorbereiding en
bestrijding van ongevallen- te voldoen, is het noodzakelijk dat er wordt samengewerkt op de
verschillende overheden- en overheidsdiensten- niveaus. Er zijn dan ook verplichtingen voor
het Rijk, voor de grensprovincies, voor de regionale overheden, hulpdiensten en voor
gemeenten en hun diensten. Vanwege het feit dat de afstand van de inrichtingsgrenzen van onderstaande hoogdrempelige inrichtingen tot aan de landsgrens met België minder bedraagt dan
15 kilometer vallen de inrichtingen onder de werkingssfeer van het verdrag van Helsinki.
“Een calamiteit in een hogedrempelinrichting die in een Nederland of België is gelegen, welke calamiteit tot een ramp in Nederland of België kan leiden”.
Nederland / Zeeland
Provincie Zeeland
België / Vlaanderen
Provincie Antwerpen
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen

13
14

Aantal hogedrempelinrichtingen13 binnen 15km vanaf
de Belgische landsgrens
10
Aantal hogedrempelinrichtingen14 binnen 15km vanaf
de Nederlandse landsgrens
54
36
3

Brondata, WFS Provinciale risicokaart, Nederland
Brondata, WFS Departement Omgeving, LNE, België
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4.3

Rampbestrijdingsplankaart per bedrijf
Voor iedere hogedrempelinrichting in Zeeland is een rampbestrijdingsplankaart ontwikkeld.
De rampbestrijdingsplankaart is een beleids- en operationeel instrument voor het ondersteunen
van functionarissen voor het geven van (beleids)adviezen, het nemen van (beleids)besluiten en
het vormgeven van operationele inzet m.b.t. rampenbestrijding en crisisbeheersing Brzo-inrichtingen. In de rampbestrijdingsplankaart wordt aangegeven waaraan in elk geval gedacht moet
worden en wat belangrijke uitgangspunten zijn. De rampbestrijdingsplankaart wordt ook wel informatiekaart genoemd. De rampbestrijdingsplankaart is speciaal ontworpen voor crisisteams.
De rampbestrijdingsplankaart helpt om de specifieke kenmerken geldend voor het bedrijf te
doorzien. Belangrijke directe en indirecte maatregelen en aandachtspunten zijn in beeld gebracht. Een rampbestrijdingsplankaart is een hulpmiddel om de achterstand bij acute crisissituaties te verkleinen.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Een rampbestrijdingsplankaart is een gecategoriseerde weergave van de meest essentiele bedrijfsspecifieke informatie die nodig is bij de bestrijding (advisering/ besluitvorming) van een ramp en/of crisis.
de rbpk is een specifieke kaart per bedrijf.
de rbpk geeft inzicht in de van belang zijnde informatie van het bedrijf voor de incidentbestrijding.
Het opstellen van de rampbestrijdingsplankaart helpt te voorkomen dat zaken over het
hoofd worden gezien.
De indeling van een rampbestrijdingsplankaart moet aansluiten bij de kenmerken van
het generieke planfiguur.
Een goede rampbestrijdingsplankaart is bondig, maar volledig.
De rampbestrijdingsplankaart dient als onderlegger voor de advisering, besluitvorming
en operationele inzet.
De rampbestrijdingsplankaart voldoet minimaal aan de vigerende wet- en regelgeving.
De doelgroep voor het gebruik van de rbpk is primair alle teams en functionarissen in de
hoofdstructuur en dan met name CoPI/ROT.
Voor de toepassing van de rbpk geldt dat de volgorde, snelheid en daadwerkelijke benodigdheden van de processen afhankelijk zijn van het incident.
De bedrijfsspecifieke rampbestrijdingsplankaarten zijn ook bruikbaar voor incidenten
waarvan de effecten binnen de inrichtingsgrenzen blijven of incidenten die niet zijn opgenomen in de maatgevende scenario’s.
Specifiek voor de doelgroep BT (GBT/(I)RBT) is een rampbestrijdingsplankaart beschikbaar.
Alle rampbestrijdingsplankaarten hebben in de basis dezelfde generieke opbouw. Op de
volgende bladzijde een voorbeeld van de opbouw van een kaart. De inhoud van de kaarten verandert continue. Er is een factsheet rampbestrijdingsplankaart beschikbaar.
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Figuur x: model rampbestrijdingsplankaart
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5. BIJLAGEN
Bijlage 1: Besluit tot vaststelling
Bijlage 2: Uitvraagprotocol
Bijlage 3: Richtlijn liaison Brzo-inrichtingen
Bijlage 4: Afkortingen en Definities
Bijlage 5: Verzendlijst
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Bijlage 1: Besluit tot vaststelling
Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland,
Overwegende dat het externe veiligheidsrisico van de in dit plan genoemde Brzo-inrichtingen en
munitieopslag(en) gevestigd in de regio Zeeland van zodanige aard is, dat dit mogelijk een ramp
of zwaar ongeval in de zin van de Wet veiligheidsregio’s tot gevolg kan hebben,
Gelet op artikel 17 van de Wet veiligheidsregio’s,
Besluit:
Het algemeen rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen Zeeland vast te stellen.

Aldus vastgesteld op 17 december 2020, te Middelburg

Datum inwerkingtreding op: eerste dag na bekendmaking via de website van de veiligheidsregio.

Namens het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zeeland,

de voorzitter,

de secretaris,

J.A.H. Lonink

E. van der Reijden
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Bijlage 2 Uitvraagprotocol

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Is er een vermoeden van opschaling dan wordt gebruik gemaakt van het onderstaande METHANE uitvraagprotocol. De bedoeling is dat bij het ontbreken van informatie deze gevraagd gaat worden bij een eerste SITRAP van een voertuig ter plaatse. Het protocol biedt
tevens voldoende informatie om een eerste berichtgeving naar de omgeving op te baseren.
Is het een acute situatie, waar de bevolking voor moet worden
NL-alert
gewaarschuwd?
Aansturen sirenes
Wat is de omvang van het incident / rampgebied?
Major Incident
Voorbeeld: Het is GRIP 1 en de brandweer kwalificeert het als grote brand.
GRIP: 1 / 2 / 3 / 4
Brandweer: Klein / Middel / Groot / Zeer groot
Politie / GHOR : Klein incident / Groot incident / Zeer groot incident
Grensoverschrijdend?
Exacte locatie met volledig adres, soort bouw.
Exact Location
Adres in welke Gemeente ...............................................................................
o Gebruikersfunctie object (woonhuis, instelling, hotel, kantoor, enz.)
o Fabriek, industrie (Loods, plant, tank, havennummer, weg) …………
o Anders nl; …………………………………………………………………...
Aard van het incident, wat is er gebeurd?
Type of Incident
Korte omschrijving van de aard van het incident met eventueel de reden van
opschaling
o Brand / Ongeval / Stroomstoring / Explosie / Overstroming / Instorting / Grensoverschrijdend
o Welke gevaarlijke stof is er bij betrokken, UN-nr….…......., GV-nr…..…….....
o Anders nl;………………………………………………………………………
Mogelijke gevaren / knelpunten?
Hazards
Uitbreidingsgevaar / Explosiegevaar / Instortingsgevaar
o Bedreigde gevaarlijke stoffen, UN-nr….…......., GV-nr…..…….....
o Ontruiming
o Besmetting
o Openbare orde
o Anders nl;……………………………………………………
Veilige aanrijdroute en weer
METEO Access
Locatie opstelplaats CoPI ………………………………………………
o Aanrijdroute / Hoe is het incident te bereiken ……………………..
o Windrichting in graden en snelheid in m/s ……° ……. m/s
o De wind waait van het incident richting ……………………………..
Slachtoffers
Number of Casualties
Aantal en ernst van de slachtoffers ……. ……………………………
o Kinderen / Volwassenen ……. …….
o Dieren …….
Ingezette eenheden en diensten
Emergency services/
equipment
Voorbeeld: “Er is …. GGB, Grootschalige Geneeskundige Bijstand ingezet”…
o …………………………………………………………………………………..
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Bijlage 3: Richtlijn liaison Brzo-inrichtingen
De richtlijn is als separaat document opgenomen.
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Bijlage 4 Afkortingen en definities

AFKORTINGEN
AGS
AGW
APV
ARBP
AVP
BLEVE
BNK
BRZO
Bvr
CET
CoPI
CRAS
CGOR
DCMR
EBO
EODD
GAGS
GBT
GEM
GGB
GHOR
GRIP
GRO
GROS
IAC
IBO
IM
ISPS
LBW
LCMS
LOCC
MPL
NCC
NCCN
NP
OEG
OM
OvD
OCIV
PGS
QRA
Revi
Rrzo
RBT
RBP
RBPK
RCP
RIVM

: Adviseur gevaarlijke stoffen
: AlarmeringsGrensWaarde (interventiewaarde)
: Algemene Plaatselijke Verordening
: Algemeen rampbestrijdingsplan
: Aanvalsplan
: Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion
: Bestuurlijke Netwerkkaart
: Besluit Risico’s Zware Ongevallen
: Besluit veiligheidsregio’s
: CrisisExpertTeam
: Commando Plaats Incident
: Centrale Registratie Aangerichte Schade
: Centrum voor Gezondheidsonderzoek bij Rampen
: Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond
: Externe Beveiligingsorganisatie
: Explosieve Opruimingsdienst Defensie
: Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
: Gemeentelijk Beleidsteam
: Gemeente
: Grootschalige Geneeskundige Bijstand
: Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
: Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure
: Grensoverschrijdend
: Grensoverschrijdende Samenwerking
: Informatie- en Adviescentrum
: Interne Beveiligingsorganisatie
: Informatiemanagement
: International Ship and Port facility Security Code
: LevensBedreigendeWaarde
: Landelijke Crisismanagementsysteem
: Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum
: MeetplanLeider
: Nationaal Crisis Centrum (Nederland)
: Nationaal Crisis Centrum (België)
: Noodplan
: Onderste Explosiegrens
: Openbaar Ministerie
: Officier van Dienst
: Overzicht Crisisbeheersing Industriële Veiligheid
: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
: Quantitative risk assessment
: Regeling externe veiligheid inrichtingen
: Regeling zware ongevallen
: Regionaal Beleidsteam
: Rampbestrijdingsplan
: Rampbestrijdingsplankaart
: Regionaal Crisisplan
: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
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ROT
RUD
RWS
SITRAP
TEV
UGS
VR
VRW
VRZ
WAS
Wabo
WPG
WSS
Wvr

: Regionaal Operationeel Team
: Regionale Uitvoeringsdienst
: Rijkswaterstaat
: SituatieRapport
: Teamleider Explosieven Verkenner
: Uitgangsstelling
: Veiligheidsrapport
: VoorlichtingsRichtWaarde
: Veiligheidsregio Zeeland
: Waarschuwings en Alarmerings Systeem
: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
: Wet politiegegevens
: Waterschap Scheldestromen
: Wet veiligheidsregio’s

DEFINITIES
Alarmeringsgrenswaarde (AGW)
De concentratie van een stof waarboven irreversibele of andere ernstige gezondheidsschade kan
optreden door directe toxische effecten bij een blootstelling van 1 uur.
Andere inrichting
Is een bedrijf dat door wijzigingen in regelgeving (bv nieuwe indeling CLP) Brzo-plichtig wordt of
waarvoor een andere drempelwaarde van toepassing wordt.
ARIE Regeling
Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie met betrekking tot de risico’s van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen, opgenomen in het Arbobesluit. De ARIE-regeling kent vergelijkbare
verplichtingen als het Brzo.
ARIE-bedrijven
Bedrijven die onder de werkingssfeer van de ARIE-regeling vallen
Bron- en effectbestrijding
Alle te verrichten activiteiten gericht op de bestrijding en stabilisatie van een incident, calamiteit
of ramp door de operationele hulpverleningsdiensten in het bron- en effectgebied.
Bedrijfsnoodplan
Plan van de exploitant waarin omschreven is hoe de calamiteitenorganisatie op het bedrijf is
georganiseerd en hoe deze samenwerkt met de overheid en andere relevante partijen.
Brzo-bedrijven
Bedrijven die onder de werkingssfeer van het Brzo vallen
Crisis
Een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.
Crisisbeheersing
Het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat
het gemeentebestuur of het bestuur van de veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van
de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen
die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een
crisis worden getroffen.
Bronsterkte
Is de hoeveelheid vrijkomende (gevaarlijke) stof per tijdseenheid.
Effectafstand
De reikwijdte van een effect van een gevaarlijke stof gemeten vanaf de bron.
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Evacuatie
Een door de overheid noodgedwongen verplaatsing uit een (potentieel) gevaarsgebied van groepen burgers.
GHOR
Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio belast met de coördinatie, aansturing en
regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening.
Hogedrempelinrichting
Bedrijf dat verplicht is een veiligheidsrapport op te stellen. De hogedrempel inrichtingen hebben
naast een beleidsdocument en een veiligheidsbeheersysteem, ook de verplichting een veiligheidsrapport op te stellen.
Incident
Gebeurtenis, zoals een brand, ongeval of lekkage van een product die kan leiden tot een noodtoestand.
Interventiewaarde
De interventiewaarden worden gebruikt om richting te geven aan de Bescherming van de bevolking en de hulpverleners bij incidenten met gevaarlijke stoffen. De definities van de interventiewaarden zijn aangegeven in de Voorlichtingsrichtwaarde (VRW), de Alarmeringsgrenswaarde
(AGW) en de Levensbedreigende waarde (LBW).
ISPS Code
De Internationale Code voor de Beveiliging van Schepen en Havenfaciliteiten (ISPS Code) (International Ship and Port facility Security Code) is een amendement op de SOLAS (International
Convention for the Safety of Life at Sea) waarin de minimum eisen in verband met beveiliging
van schepen, havenfaciliteiten en overheidsinstellingen beschreven staan. De code werd ontwikkeld als gevolg van het veiligheidsrisico tegenover schepen en havenfaciliteiten dat men ervoer
na de aanslagen op 11 september 2001 in de Verenigde Staten. De code trad in werking in 2004
en beschrijft de verantwoordelijkheden van overheden, rederijen, personeel aan boord van schepen en personeel van havenfaciliteiten in verband met het detecteren van bedreiging van de veiligheid en het nemen van preventieve maatregelen om incidenten omtrent beveiliging te voorkomen, die een bedreiging vormen voor schepen en havenfaciliteiten betrokken in de internationale handel.
Ketens crisisbeheersing
(1) De functionele ketens hebben betrekking op (>40) beleidsterreinen, zoals: ziektebestrijding, justitie en terrorisme, schaarste, drinkwater en voedsel, energie, transport, financiën, telecommunicatie en media, onderwijs en cultureel erfgoed. Deze beleidsterreinen
raken aan zogenoemde vitale sectoren, en verstoring daarvan kan leiden tot maatschappelijke ontwrichting. Het gezag/toezicht binnen functionele ketens is over het algemeen
belegd bij vakministers, of namens die minister bij ‘rijksheren’.
(2) De algemene keten betreft de beleidsterreinen openbare orde (element van het vitale
belang nationale rechtsorde) en de openbare veiligheid c.q. generieke rampenbestrijding. Dit wordt ook wel de algemene bevolkingszorg genoemd. Het gezag binnen de algemene keten is belegd bij de burgemeester of voorzitter veiligheidsregio. De commissaris
van de koning en minister van veiligheid en justitie kunnen algemene of bijzondere aanwijzingen geven of het gezag binnen de algemene keten, geheel of gedeeltelijk overnemen. Interventies door het hoger gezag/toezicht binnen de algemene keten zijn begrensd door proportionaliteit en subsidiariteit, en niet altijd vormvrij10 op basis van het
huidige staatsnoodrecht.
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Lagedrempelinrichting
Een Brzo-inrichting dat een beleidsverklaring en een veiligheidsbeheersysteem moet opstellen.
De lagedrempel inrichtingen hebben de verplichting een beleidsverklaring en een veiligheidsbeheersysteem op te stellen.
Levensbedreigende waarde (LBW)
Levensbedreigende waarde bij een blootstellingsduur van 1h
LCMS
Landelijke Crisismanagement Systeem
M1/M2/M3 etc
Maatgevend scenario 1,2,3 etc.
Nieuwe inrichting
Is een bedrijf dat door wijzigingen in het bedrijf Brzo wordt
Rampbestrijdingsplan
Een plan waarin een samenstel van maatregelen is voorbereid voor het geval zich een ramp of
een zwaar ongeval voordoet, die naar plaats, aard en gevolgen voorzienbaar is.
Rampenbestrijding
Het geheel van overheidsmaatregelen ter bescherming van de bevolking en gericht op de beperking van de gevolgen van zware ongevallen of rampen.
Regionaal Crisisplan
Een organisatieplan, waarin in algemene zin is aangegeven hoe in
geval van een ramp, een zwaar ongeval of dreigende ramp gehandeld dient te worden.
Runaway
Explosie t.g.v. interne opwarming en drukopbouw door een chemische reactie. Dit is geen BLEVE,
maar de effecten zijn vergelijkbaar.
Scenario
Modellering van een uitstroming van een gevaarlijke stof en de daarop volgende fysische ontwikkelingen.
Seveso-richtlijn
Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren
van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken
Uitgangsstelling
De plaats nabij de ramp waar het in te zetten potentieel aan hulpverleners
Voorlichtingsrichtwaarde (VRW)
De concentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door het merendeel van de blootgestelde bevolking hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte, snel reversibele gezondheidseffecten mogelijk zijn bij een blootstelling van 1 uur.
Zwaar ongeval
De criteria om een incident aan te merken als zwaar ongeval zijn opgenomen in bijlage VI van de
Seveso-richtlijn. Criteria zijn: hoeveelheden vrijgekomen gevaarlijke stoffen, schade aan
personen of goederen, onmiddellijke schade voor het milieu, materiële schade of grensoverschrijdende schade. Bij de categorieën zijn drempelwaarden vermeld.
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Bijlage 5 Verzendlijst
-Het definitief algemeen rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen wordt via het netwerk (intern en
extern) OPINFO-VRZ digitaal ter beschikking gesteld aan alle bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing betrokken functionarissen. Tevens is het plan openbaar voor publiek gepubliceerd op
www.zeelandveilig.nl.
VRZ
directeur Veiligheidsregio Zeeland
de leden van de Veiligheidsdirectie Veiligheidsregio Zeeland
de leden van het Bestuurlijk Ambtelijk overleg
de leden van de Werkgroep multidisciplinaire planvorming crisismanagement (WMPC)
de leden van de Werkgroep multidisciplinaire opleiden, trainen en oefenen (MOTO)
de Ondernemingsraad Veiligheidsregio Zeeland
Meldkamer regio Zeeland West-Brabant
de directeur
GHOR
de directeur Publieke Gezondheid
Brandweer
de directeur Brandweer
de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding
Politie
de Politiechef van de Eenheid Zeeland- West-Brabant en leden van de eenheidsleiding
de districtschefs van de Politie Eenheid Zeeland-West-Brabant
Gemeenten
de colleges van burgemeester en wethouders
de gemeenteraden van VRZ
de gemeentesecretarissen van VRZ
de ambtenaren openbare orde en veiligheid
Waterschap Scheldestromen
de dijkgraaf en directeur van Waterschap Scheldestromen
de calamiteitencoördinatoren Waterschap Scheldestromen
Rijkswaterstaat Zee en Delta
de Hoofdingenieur-Directeur Rijkswaterstaat Zee en Delta
de crisiscoördinatoren van Rijkswaterstaat Zee en Delta
Brzo-inrichtingen
de directeuren van de Brzo-inrichtingen die in dit rampbestrijdingsplan zijn opgenomen
de leden van het Brandweer Brzo-overleg Zeeland
North Sea Port
de directeur van het Havenbedrijf North Sea Port
de Havenmeester North Sea Port, tevens Port Security Officer en de plv. Havenmeester
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Veiligheidsregio’s
de leden van het interregionaal overleg multidisciplinaire planvorming veiligheidsregio’s
de directeur van de aangrenzende veiligheidsregio’s
de directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
de directeur Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Ministeries
de minister van het ministerie justitie en veiligheid
het Hoofd Inspecteur Openbare Orde en Veiligheid van het ministerie van JenV
de accountmanager veiligheidsregio van het ministerie van JenV
de Regionaal Inspecteur IenW
Provincie Zeeland
gedeputeerde Staten Zeeland
de Commissaris van de Koning in Zeeland
DCMR en RUD
De directeur de DCMR Milieudienst Rijnmond
De directeur van de RUD Zeeland
N.V. Westerscheldetunnel
De directeur N.V. Westerscheldetunnel
Overigen
de hoofdofficier en de plv. van justitie arrondissement
de Regionale Militair Commandant – Regio Zuid
het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
het Infopunt Veiligheid
de Nationaal coördinator terrorisme bestrijding
het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum
het Nationaal Coördinatie Centrum
Buurland België (via WMPC en netwerk crisisbeheersing en noodplanning Westerscheldedelta)
De leden van het netwerk crisisbeheersing en noodplanning Westerscheldedelta
de gouverneur van de Belgische Provincie Antwerpen
de noodplanningsambtenaar van de Belgische Provincie Antwerpen
de gouverneur van de Belgische Provincie Oost-Vlaanderen
de noodplanningsambtenaar van de Belgische Provincie Oost-Vlaanderen
de gouverneur van de Belgische Provincie West-Vlaanderen
de noodplanningsambtenaar van de Belgische Provincie West-Vlaanderen
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