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Hoofdstuk 1

Inleiding

Inleiding

In deel 2 van het Regionaal Crisisplan Gelderland-Midden worden de hoofd- en deeltaken
beschreven, onderverdeeld in de deelplannen:
-

Bevolkingszorg;
Brandweerzorg;
Geneeskundige zorg;
Politiezorg;
Informatiemanagement en
Ondersteuningsmanagement.

Deze beschrijvingen vormen het kader waar binnen de gemeenten en de hulpdiensten hun
taak uitvoeren tijdens een crisis. In dit deel staat wie wat gaat doen op het moment dat er
een crisis is en wat ze daarvoor hebben geregeld.
De ‘hoe’ vraag wordt beantwoord in de individuele draaiboeken van de gemeenten en in
de handboeken en procedures van de hulpdiensten.

Voor wie

Deel 2 van het RCP is bestemd voor de crisisfunctionarissen binnen de regio GelderlandMidden en wordt ter beschikking gesteld door middel van toezending van een digitaal
exemplaar. Tevens wordt het document beschikbaar gemaakt via brandweer extranet, het
RCC domein en LCMS.

Revisie en
borging

Deel 2 van het RCP wordt minimaal eenmaal per vier jaar vastgesteld door het bestuur
van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Zodra belangrijke
wijzigingen plaatsvinden, zullen deze in dit plan aangepast worden en zal het plan opnieuw
vastgesteld worden. Het MT Veiligheidsbureau is verantwoordelijk voor het beheer van
deel 2 van het regionaal crisisplan.

Leeswijzer De beschrijvingen in dit tweede deel zijn opgebouwd volgens een vaste indeling. Alle
deelplannen beginnen met een algemene inleiding. De hoofd- en deeltaken zijn op een
zelfde manier omschreven voor de disciplines om eenheid en onderlinge verbanden goed
in beeld te brengen.
Doel
Doelgroep
Verantwoordelijkheden
en bevoegdheden
Taken
Oude processen
Aandachtspunten
Relevante planvorming
Activiteiten binnen taak

Hier wordt het doel van de hoofdtaak weergegeven.
Hier wordt de doelgroep helder gemaakt.
In dit onderdeel worden de verantwoordelijkheden en
bevoegdheden binnen de taak omschreven. Wie is
verantwoordelijk en bevoegd.
In dit onderdeel worden de taken omschreven. Wat moet er
gedaan worden.
Hier wordt de relatie naar de processen uit het oude
rampenplan weergegeven.
Hier worden aandachtspunten per taak weergegeven.
Hier wordt gerefereerd aan onderliggende draaiboeken,
plannen, procedures of handboeken.
Hier worden de activiteiten binnen de betreffende taak kort
weergegeven.
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Hoofdstuk 2

Deelplan Bevolkingszorg

Schema

De plaats van de Bevolkingszorg binnen de crisisorganisatie.

Inleiding

De taken in het kader van bevolkingszorg worden uitgevoerd door de 16 gemeenten in
de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Dit hoofdstuk beschrijft de
inrichting van de crisisorganisatie op het gebied van bevolkingszorg, inclusief taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Bevolkingszorg

Bevolkingszorg kent de volgende hoofdtaken:
- Publieke zorg
- Communicatie
- Omgevingszorg
- (grootschalige) Evacuatie
Daarnaast zijn er twee ondersteunende taken:
- Informatiemanagement
- Ondersteuningsmanagement.

Locatie

De uitvoerende teams zijn gehuisvest in het gemeentelijk coördinatiecentrum van de
incidentgemeente, met uitzondering van het regionaal actiecentrum communicatie.
Het regionaal actiecentrum communicatie is gehuisvest is het stadskantoor van de
gemeente Arnhem.

Uitvoering

De taken in het kader van de bevolkingszorg worden uitgevoerd door gemeentelijke
lokale teams met uitzondering van het regionale actiecentrum communicatie. Het
regionale actiecentrum communicatie wordt gevuld door een regionale pool van
communicatiemedewerkers en staat onder leiding van een regionale teamleider.
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2.1

Hoofdtaak Publieke Zorg

2.1.1 Deeltaak Verplaatsen van mens en dier

Doel

De schadelijke gevolgen voor bepaalde groepen mensen en dieren van een
ramp of crisis (of dreiging daarvan) zoveel mogelijk te voorkomen en/of te
beperken door hen naar elders te verplaatsen.

Doelgroep

Alle mensen en dieren die in een bedreigd gebied verblijven.

Verantwoordelijkheden
/ bevoegdheden

Het Hoofd Publieke Zorg (HPZ) is onder leiding van de Algemeen Commandant
Bevolkingszorg verantwoordelijk voor de uitvoering van deze deeltaak. Hij kan
hierbij een beroep doen op de Teamleider en teamleden Verplaatsen van mens
en dier.

Taken

Het organiseren van mens en middelen om de verplaatsing van mens en dier
mogelijk te maken.

Oude processen

Ontruimen en evacueren.

Aandachtspunten

•
•
•
•
•
•

verantwoordelijken nemen besluit tot verplaatsen;
alarmeren en informeren van betrokkenen;
aanwijzen en inrichten van een opvanglocatie;
bepalen van opstapplaatsen;
bewaking van het ontruimde gebied;
teruggeleiding naar herbewoning.

Relevante planvorming

Nadere uitwerking in draaiboek Verplaatsen van mens en dier.

Activiteiten binnen
taak

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de coördinerende en uitvoerende
taken.

nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

activiteit
Bepalen noodzaak tot inzet van het Team Verplaatsen
Besluit tot ontruimen / evacueren
Bepalen wijze van alarmeren / informeren bevolking
Inschatten aantal te verplaatsen mensen en dieren
Bepalen wijze van verplaatsen mensen
Bepalen opstapplaatsen
Organiseren transport dieren
Controle op de ontruiming
Bewaking ontruimde gebied
Terugkeren

bz
C
C
C
C
C
C
C

brw
U
B
(C)
U
U
U
-

ext
U
(C)
U
(C)
U

ghor
U
U
U
U
U

pol
U
B
(C)
U
U
U/C
U
C
C
U
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Legenda
C
discipline die de taak coördineert.
(C)
discipline die afhankelijk van de aard van het incident, de calamiteit of crisis belast is met de
operationele leiding en de coördinatie van de taak ter hand neemt.
U
discipline die, indien ingeschakeld, mede betrokken is bij de uitvoering van (onderdelen van)
de taak of bij de afstemming daarover.
discipline die geen taak heeft.
B
discipline die bevoegd gezag is, niet zijnde de burgemeester.

De externe partners zijn o.a. Defensie, Waterschap, Nederlandse Rode Kruis.
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2.1.2 Deeltaak Opvang

Doel

Het onderbrengen in één of meerdere opvangcentra van daklozen, evacués,
behandelde gewonden en huisdieren die niet langer in een bedreigd gebied
kunnen of mogen verblijven of naar aanleiding van een ramp of crisis tijdelijk
moeten worden ondergebracht.

Doelgroep

Alle mensen en huisdieren die niet langer in een bedreigd gebied mogen
verblijven of naar aanleiding van een ramp of crisis tijdelijk moeten worden
ondergebracht.

Verantwoordelijkheden
/ bevoegdheden

Het Hoofd Publieke (HPZ) is onder leiding van de Algemeen Commandant
Bevolkingszorg verantwoordelijk voor de uitvoering van deze deeltaak. Hij kan
hierbij een beroep doen op de Teamleider en teamleden Opvang.

Taken

Het organiseren van mens en middelen om de opvang van daklozen,evacués,
behandelde gewonden en huisdieren mogelijk te maken.

Oude processen

Opvang en verzorgen.

Aandachtspunten

•
•
•
•
•
•
•

bepalen noodzaak tot opvang
alarmeren en informeren betrokkenen
aanwijzen, inrichten en bekendmaken opvanglocatie
psychosociale opvang
eerste hulp opvanglocatie
toezicht toegang opvanglocatie
terugkeren

Relevante planvorming

Nadere uitwerking in draaiboek opvang.

Activiteiten binnen
taak

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de coördinerende en uitvoerende
taken.
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nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

activiteit
Bepalen noodzaak tot opvang
Besluit tot opstarten team Opvang
Inschatten aantal op te vangen personen en mobiliteit
daarvan
Bepalen wijze van alarmeren / informeren bevolking
Inschatten tijdsduur opvang
Alarmeren NRK
Inrichten opvanglocatie
Registratie opgevangenen
Opvang beperkt zelfredzamen
Opvang huisdieren
Eerste hulp opvanglocatie
Psychosociale opvang
Informeren aanwezigen binnen de opvanglocatie
Leveren van primaire levensbehoefte voor aanwezigen
binnen de opvanglocatie
Toezicht toegang opvanglocatie
Terugkeren

bz
C
C
C

brw
U
-

ext
U
-

ghor
U
U

pol
U
U

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

B
U
-

U
(C)
-

(C)
U
U
-

-

U
U
U
U
U
U
U
U

C
C

-

U
U

U

U
U

-

Legenda
C
discipline die de taak coördineert.
(C)
discipline die afhankelijk van de aard van het incident, de calamiteit of crisis belast is met de
operationele leiding en de coördinatie van de taak ter hand neemt.
U
discipline die, indien ingeschakeld, mede betrokken is bij de uitvoering van (onderdelen van)
de taak of bij de afstemming daarover.
discipline die geen taak heeft.
B
discipline die bevoegd gezag is, niet zijnde de burgemeester.

De externe partners zijn o.a. Defensie, Waterschap, Nederlands Rode Kruis, beheerder/exploitant
opvanglocatie.
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2.1.3 Deeltaak Voorzien in Primaire levensbehoefte

Doel

Het verstrekken van voedsel, drank, kleding, geld en medicijnen en/of het
regelen van tijdelijke huisvesting voor mensen die daaraan behoefte of recht op
hebben omdat ze slachtoffer zijn van een ramp of crisis.

Doelgroep

Slachtoffers van een ramp of crisis voor zover die niet in staat zijn zelf in de
primaire levensbehoeften te voorzien.

Verantwoordelijkheden
/ bevoegdheden

Het Hoofd Publieke Zorg (HPZ) is onder leiding van de Algemeen Commandant
Bevolkingszorg verantwoordelijk voor de uitvoering van deze deeltaak. Hij kan
hierbij een beroep doen op de Teamleider en teamleden Voorzien in Primaire
levensbehoefte.

Taken

Het organiseren van mens en middelen om Voorzien in Primaire levensbehoefte
mogelijk te maken.

Oude processen

Voorzien in primaire levensbehoeften.

Aandachtspunten

•
•
•
•

alarmeren en informeren betrokkenen;
coördinatie verstrekken nooddrinkwater;
inzicht in gevoelige afnemers nutsvoorzieningen;
samenwerking externe relaties.

Relevante planvorming

Nadere uitwerking in draaiboek Voorzien in primaire levensbehoeften.

Activiteiten binnen
taak

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de coördinerende en uitvoerende
taken.

nr
1
2
3
4
5
6
7

activiteit
Bepalen noodzaak tot inzet van het Team Primaire
Levensbehoefte
Catering in opvanglocaties
Medicijnen evacués
Opstellen plan van aanpak distributie nooddrinkwater
Coördinatie verstrekken nooddrinkwater
Langdurige huisvesting regelen
Gevoelige afnemers van nutsvoorziening in kaart brengen

bz
C

brw
U

C
C
C
C
C
C

-

ext
U
U
U
U
U
U
U

ghor
U

pol
-

U
U

U
U

Legenda
C
discipline die de taak coördineert.
(C)
discipline die afhankelijk van de aard van het incident, de calamiteit of crisis belast is met de
operationele leiding en de coördinatie van de taak ter hand neemt.
U
discipline die, indien ingeschakeld, mede betrokken is bij de uitvoering van (onderdelen van)
de taak of bij de afstemming daarover.
discipline die geen taak heeft.
B
discipline die bevoegd gezag is, niet zijnde de burgemeester.
De externe partners zijn o.a. Waterschap, Vitens, beheerder/exploitant opvanglocatie.
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2.1.4 Deeltaak bijzondere uitvaartzorg

Doel

Het bieden van bijzondere uitvaartzorg, zoals de mogelijkheid tot
(gemeenschappelijke) rouwverwerking, stille tochten, herdenkings- en
uitvaartdiensten.

Doelgroep

- de nabestaanden (familie en relaties) van de overleden slachtoffers
- voor wat betreft de collectieve rouwverwerking de gehele samenleving
(inclusief hulpverleners).

Verantwoordelijkheden
/ bevoegdheden

Het Hoofd Publieke Zorg (HPZ) is onder leiding van de Algemeen Commandant
Bevolkingszorg verantwoordelijk voor de uitvoering van deze deeltaak. Hij kan
hierbij een beroep doen op de Teamleider en teamleden Bijzondere
uitvaartzorg.

Taken

Het organiseren van mens en middelen om Bijzondere uitvaartzorg mogelijk te
maken.

Oude processen

Uitvaartverzorging.

Aandachtspunten

-

achterhalen identiteit overledenen (via politie);
inrichten van ruimte of ruimten die worden gebruikt als morgue en Chapelle
ardente;
organiseren rouwdienst;
instellen en beheren condoleanceregister;

Relevante planvorming

Nadere uitwerking in draaiboek bijzondere uitvaartzorg.

Activiteiten binnen
taak

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de coördinerende en uitvoerende
taken.

nr
1
2
3
4
5

6

activiteit
Vaststellen aantal overledenen
Aanwijzen contactpersoon voor nabestaanden
Contacten onderhouden met externe partijen
Inrichten morgue en Chapelle aardende
Inventariseren behoefte en organisatie van mogelijkheid tot
(gemeenschappelijke) rouwverwerking zoals stille tochten
en herdenkingsdiensten
Instellen en beheren condoleanceregister

bz
C
C
C
C
C

brw
U

C

-

ext
U
U
U
U

U

ghor
U
U

pol
U
U

-

-

Legenda
C
discipline die de taak coördineert.
(C)
discipline die afhankelijk van de aard van het incident, de calamiteit of crisis belast is met de
operationele leiding en de coördinatie van de taak ter hand neemt.
U
discipline die, indien ingeschakeld, mede betrokken is bij de uitvoering van (onderdelen van)
de taak of bij de afstemming daarover.
discipline die geen taak heeft.
B
discipline die bevoegd gezag is, niet zijnde de burgemeester.

De externe partners zijn o.a. uitvaartondernemer(s), kerken.
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2.2

Hoofdtaak Communicatie

2.2.1 Deeltaak Persvoorlichting

Doel

•
•

•

Betekenisgeving/duiding: betekenis geven aan feiten en omstandigheden
en daarmee verbinding maken met betrokkenen en getroffenen van de
ramp of crisis (duidelijk maken wat de crisis betekent voor de samenleving)
Schadebeperking: beperken van materiële en immateriële schade door het
informeren over maatregelen, het geven van gedrags- en handelingsadviezen en –instructies aan betrokkenen en getroffenen van de ramp of
crisis en het stimuleren van zelfredzaamheid.
Informatieverstrekking: verzorgen van algemene informatieverstrekking,
openbaarmaking, verklaring en toelichting van het beleid van de
burgemeester over de bestrijding van de crisis en het schetsen van feiten
en omstandigheden, zodat betrokkenen en getroffenen een actueel beeld
krijgen van (te verwachten) situaties en gebeurtenissen.

Doelgroep

Media.

Verantwoordelijkheden
/ bevoegdheden

Het Hoofd Communicatie is onder leiding van de Algemeen Commandant
Bevolkingszorg verantwoordelijk voor de uitvoering van deze deeltaak. Hij kan
hierbij een beroep doen op de leden van het Regionaal Actiecentrum
Communicatie, lokale communicatie-adviseurs en –medewerkers en het Copi.

Taken

Het organiseren van mens en middelen om persvoorlichting mogelijk te maken.
Taken komen in algemene zin op het volgende neer:
• Informeren over aard, omvang, aanpak, gevolgen, duur en verloop, over
maatregelen, het proces en/of wat de getroffenen zelf kunnen of moeten
ondernemen.
• Voor het voetlicht brengen van de dilemma’s, beslissingen en keuzes van
autoriteiten en hulpverleners.
• Een werkelijkheid schetsen die relevant is voor de buitenwereld.
• Onophoudelijk schetsen van feiten en omstandigheden op basis waarvan
iedereen een correct beeld krijgt van de (te verwachten) situaties en
gebeurtenissen.

Oude processen

Voorlichting en informeren.

Aandachtspunten

Persvoorlichters moeten zich actief en voortdurend inspannen om:
• De aandacht van de media te vestigen op belangrijke aspecten van de
crisisaanpak en de betekenis daarvan voor de bevolking.
• De media zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de laatste
ontwikkelingen
• Ook in de nazorgfase contacten te onderhouden met de pers

Relevante planvorming

Nadere uitwerking in Draaiboek Crisiscommunicatie.

Activiteiten binnen
taak

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de coördinerende en uitvoerende
taken.

14

Regionaal Crisisplan Gelderland-Midden, deel 2

nr
1
2
3
4

activiteit
Faciliteiten voor media tot stand brengen.
Telefonisch beantwoorden van mediavragen.
Media tijdig, eenduidig, kernachtig en concreet informeren.
Organiseren en geven van interviews.

bz
C
C
C
C

brw
U
(C)
U

5

Organiseren en geven van persconferentie.

C

U

ext

ghor

pol

U

U
(C)
U

U

U

U
(C)
U/
(C)
U

Legenda
C
discipline die de taak coördineert.
(C)
discipline die afhankelijk van de aard van het incident, de calamiteit of crisis belast is met de
operationele leiding en de coördinatie van de taak ter hand neemt.
U
discipline die, indien ingeschakeld, mede betrokken is bij de uitvoering van (onderdelen van)
de taak of bij de afstemming daarover.
discipline die geen taak heeft.
B
discipline die bevoegd gezag is, niet zijnde de burgemeester.

De externe partners zijn o.a. Openbaar Ministerie, Waterschap, liaisons.
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2.2.2 Deeltaak Publieksvoorlichting

Doel

Doorgeven van gedrags- en handelingsadviezen of -instructies aan burgers
voorafgaand, tijdens en/of na een ramp of crisis (of dreiging daarvan).

Doelgroep

Bevolking, in het bijzonder de (direct)-getroffenen van de ramp of crisis.

Verantwoordelijkheden
/ bevoegdheden

Het Hoofd Communicatie is onder leiding van de Algemeen Commandant
Bevolkingszorg verantwoordelijk voor de uitvoering van deze deeltaak. Hij kan
hierbij een beroep doen op de leden van het Regionaal Actiecentrum
Communicatie en lokale communicatie-adviseurs en –medewerkers.

Taken

Het organiseren van mens en middelen om publieksvoorlichting mogelijk te
maken. Taken komen in algemene zin op het volgende neer:
• Informeren over aard, omvang, aanpak, gevolgen, duur en verloop, over
maatregelen en/of wat de getroffenen (betrokkenen, gedupeerden) zelf
kunnen of moeten ondernemen.
• Voor het voetlicht brengen (toelichten, verklaren, duiden) van de dilemma’s,
beslissingen en keuzes van autoriteiten en hulpverleners.

Oude processen

Voorlichting en informeren.

Aandachtspunten

•

•

Om effectief en betrouwbaar te kunnen communiceren is geloofwaardigheid
een belangrijke voorwaarde. Publiek zal deze inschatten op basis van
getoonde openheid, gedeelde betekenisgeving, deskundigheid, eerlijkheid
en empathie.
De communicatie moet er onder meer op gericht zijn mensen te stimuleren
zoveel mogelijk zelf aan het werk te gaan en elkaar te helpen.

•
Relevante planvorming

Nadere uitwerking in Draaiboek Crisiscommunicatie.

Activiteiten binnen
taak

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de coördinerende en uitvoerende
taken.

nr
1
2
3
4
5
6
7

activiteit
Bepalen noodzaak tot inzet Publieksvoorlichting
Openstellen en publiceren van belangrijke telefoonnummers
voor publieksvragen.
Activeren publieksinformatienummer 0800-0251/ 0800-1351
Inrichten webpagina.
Opstellen bewonersbrieven.
Organiseren informatiebijeenkomst.
Publieksinformatie in nazorgfase.

bz
C
C

brw
U
-

C
C
C
C
C

U
U
U
-

ext
U
U
U
U
U
U

ghor
U
-

pol
U
-

U
U
U
(C)

U
U
(C)
-
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Legenda
C
discipline die de taak coördineert.
(C)
discipline die afhankelijk van de aard van het incident, de calamiteit of crisis belast is met de
operationele leiding en de coördinatie van de taak ter hand neemt.
U
discipline die, indien ingeschakeld, mede betrokken is bij de uitvoering van (onderdelen van)
de taak of bij de afstemming daarover.
discipline die geen taak heeft.
B
discipline die bevoegd gezag is, niet zijnde de burgemeester.

De externe partners zijn o.a. Openbaar Ministerie, Waterschap, liaisons.
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2.2.3 Deeltaak Interne Communicatie

Doel

Verkrijgen van inzicht in de stand van zaken tijdens de bestrijding én de nafase
van een ramp of crisis door middel van het volgen en vastleggen van gegevens.

Doelgroep

Het gemeentelijk beleidsteam en leden van het team Bevolkingszorg.

Verantwoordelijkheden
/ bevoegdheden

Het Hoofd Communicatie (HCOM) is onder leiding van de Algemeen
Commandant verantwoordelijk voor de uitvoering van deze deeltaak. Hij kan
hierbij een beroep doen op de leden van het Regionaal Actiecentrum
Communicatie en lokale communicatie-adviseurs en –medewerkers.

Taken

Informatie raadplegen en uitwisselen o.a. door het gebruik van een digitaal
informatiemanagementsysteem.

Oude processen

Voorlichten en informeren.

Aandachtspunten

Dit betreft een interne taak. Er wordt dus geen informatie verstrekt aan pers en
publiek.

Relevante planvorming

Nadere uitwerking in het draaiboek communicatie.

Activiteiten binnen
taak

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de coördinerende en uitvoerende
taken.

nr
1
2
3
4

activiteit
Beschikbaar krijgen van personeel en middelen
Inzetten van personeel en middelen
Bijhouden van beeld bevolkingszorg in LCMS
Inventariseren en beoordelen informatie in LCMS

bz
C
C
C
C

brw
-

ext
-

ghor
-

pol
-

Legenda
C
discipline die de taak coördineert.
(C)
discipline die afhankelijk van de aard van het incident, de calamiteit of crisis belast is met de
operationele leiding en de coördinatie van de taak ter hand neemt.
U
discipline die, indien ingeschakeld, mede betrokken is bij de uitvoering van (onderdelen van)
de taak of bij de afstemming daarover.
discipline die geen taak heeft.
B
discipline die bevoegd gezag is, niet zijnde de burgemeester.
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2.3

Hoofdtaak Omgevingszorg

2.3.1 Deeltaak Milieubeheer

Doel

Schadelijke gevolgen van een ramp of crisis voor het milieu voorkomen of
zoveel mogelijk te beperken.

Doelgroep

•
•
•
•

Verantwoordelijkheden
/ bevoegdheden

Het Hoofd Omgevingszorg is onder leiding van de Algemeen Commandant
Bevolkingszorg verantwoordelijk voor de uitvoering van deze deeltaak.

Taken

Het nemen van maatregelen met als doel het milieu te beschermen. Hieronder
vallen:
• toezichts- en handhavingstaken
• afvaltaken waaronder het inzamelen van besmette waren
• taken voortvloeiend uit wet- en regelgeving.

Oude processen

Milieuzorg

Aandachtspunten

•

Relevante planvorming

Nadere uitwerking in draaiboek milieubeheer.

Activiteiten binnen
taak

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de coördinerende en uitvoerende
taken.

nr
1
2
3
4
5
6

Burgers
Bedrijven
Hulpverleners
Grond- en waterbeheersers

Treffen van maatregelen i.o.m. hulpdiensten en externe partners zoals het
waterschap en het RIVM

Activiteit
Het analyseren van relevante gegevens
Het opstellen van een acuut inzetplan
Het beschikbaar krijgen van mensen en middelen
Het inzetten van mensen en middelen
Uitvoering geven aan het meten
Het vaststellen van milieumaatregelen

bz
U
U
U
U
U
C

brw
C
C
C
C
C
(C)

ext
(C)
U
U
U
(U)

ghor
U
U
U
U
U
U

pol
U
U
U
-

Legenda
C
discipline die de taak coördineert.
(C)
discipline die afhankelijk van de aard van het incident, de calamiteit of crisis belast is met de
operationele leiding en de coördinatie van de taak ter hand neemt.
U
discipline die, indien ingeschakeld, mede betrokken is bij de uitvoering van (onderdelen van)
de taak of bij de afstemming daarover.
discipline die geen taak heeft.
B
discipline die bevoegd gezag is, niet zijnde de burgemeester.
De externe partners zijn o.a. het waterschap, het RIVM, gespecialiseerde bedrijven.
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2.3.2 Deeltaak Ruimtebeheer

Doel

Het beheren van de openbare ruimte tijdens en na een ramp of crisis.

Doelgroep

•
•
•

Verantwoordelijkheden
/ bevoegdheden

Het Hoofd Omgevingszorg is onder leiding van de Algemeen Commandant
Bevolkingszorg verantwoordelijk voor de uitvoering van deze deeltaak.

Taken

Het nemen van maatregelen op het gebied van het beheer van de openbare
ruimte van de gemeente. Het betreft taken op het gebied van openbare
verlichting, rioleringen, wegen, groen, bodem, etc.

Oude processen

N.v.t.

Aandachtspunten

Maatregelen treffen i.o.m. hulpdiensten en externe partners zoals het
waterschap en het RIVM.

Relevante planvorming

Nadere uitwerking in draaiboek Ruimtebeheer.

Activiteiten binnen
taak

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de coördinerende en uitvoerende
taken.

nr
1

2
3
4
5
6

Burgers
Beheerders infrastructuur (wegen, spoor, water)
Gebruikers infrastructuur (hulpdiensten, transporteurs, particulieren)

activiteit
Het in kaart brengen van de gevolgen van het incident in de
fysieke leefomgeving om te kunnen bepalen welke
maatregelen genomen moeten worden en welke instanties
hierbij betrokken moeten worden.
Het beoordelen van de staat van wegen en openbare
ruimten.
Het verzamelen van meldingen van apparatuur (zoals
rioleringsignalering).
Het zo nodig afsluiten van riolen, met het oog op het
vrijkomen van gevaarlijke stoffen.
Het ondersteunen bij het gebruik en/of de afzetting van de
openbare ruimte.
Beheer openbare ruimte (verlichting, etc.)

bz
C

brw
U

C

-

C

ext
U

ghor
-

pol
U

U

-

-

-

-

-

-

U

-

U

-

C

U

-

-

-

-

Legenda
C
discipline die de taak coördineert.
(C)
discipline die afhankelijk van de aard van het incident, de calamiteit of crisis belast is met de
operationele leiding en de coördinatie van de taak ter hand neemt.
U
discipline die, indien ingeschakeld, mede betrokken is bij de uitvoering van (onderdelen van)
de taak of bij de afstemming daarover.
discipline die geen taak heeft.
B
discipline die bevoegd gezag is, niet zijnde de burgemeester.
De externe partners zijn o.a. het waterschap, de nutsbedrijven, aannemers weg- en waterbouw.
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2.3.3 Deeltaak Bouwbeheer

Doel

Het waarborgen van een veilige en gezonde bebouwde omgeving.

Doelgroep

•
•

Verantwoordelijkheden
/ bevoegdheden

Het Hoofd Omgevingszorg is onder leiding van de Algemeen Commandant
Bevolkingszorg verantwoordelijk voor de uitvoering van deze deeltaak.

Taken

Het nemen van maatregelen op het gebied van het beheer van gebouwen. Het
gaat hierbij om toezichts- en handhavingstaken op het gebied van
bouwregelgeving, het beheer van monumenten, cultureel erfgoed, openbare
gebouwen, kunstwerken, etc.

Oude processen

N.v.t.

Aandachtspunten

Maatregelen treffen i.o.m. externe partners zoals provincie, rijk en
monumentenwacht.

Relevante planvorming

N.v.t.

Activiteiten binnen
taak

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de coördinerende en uitvoerende
taken.

nr
1

2
3

4

Gebouweigenaren en bewoners
Beheerders gemeentelijke gebouwen, musea, archieven en monumenten.

activiteit
Het in kaart brengen van de gevolgen van het incident voor
wat betreft de staat van bebouwing om te kunnen bepalen
welke maatregelen genomen moeten worden en welke
instanties erbij betrokken moeten worden.
Het nemen van maatregelen voor monumenten en cultureel
erfgoed.
Het verzorgen van noodmaatregelen om gevaarlijke
situaties aan bouwwerken aan te pakken of verdergaande
schade te voorkomen (noodsloop, stutten).
Het behartigen van de belangen van de gemeente als
eigenaar van bouwwerken die schade hebben opgelopen.

bz
C

brw
-

C

-

C

-

ext
U

ghor
-

pol
-

U

-

-

U

-

-

C

Legenda
C
discipline die de taak coördineert.
(C)
discipline die afhankelijk van de aard van het incident, de calamiteit of crisis belast is met de
operationele leiding en de coördinatie van de taak ter hand neemt.
U
discipline die, indien ingeschakeld, mede betrokken is bij de uitvoering van (onderdelen van)
de taak of bij de afstemming daarover.
discipline die geen taak heeft.
B
discipline die bevoegd gezag is, niet zijnde de burgemeester.
De externe partners zijn o.a. eigenaren monumenten en cultureel erfgoed, Monumentenwacht,
bouwbedrijven.
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2.4

Hoofdtaak (grootschalige) Evacuatie

Doel

De schadelijke gevolgen voor bepaalde groepen mensen en dieren van een
ramp of crisis (of dreiging daarvan) zoveel mogelijk te voorkomen en/of te
beperken door hen naar elders te verplaatsen.

Doelgroep

De bij de crisis betrokken personen en zo mogelijk dieren alsmede
onvervangbare kunst- en cultuurgoederen/objecten die zich in het bedreigde
gebied bevinden.

Verantwoordelijkheden
/ bevoegdheden

Evacuatie gebeurt op last van het bevoegd gezag.
Het Hoofd Evacuatie (HEC) is onder leiding van de Algemeen Commandant
Bevolkingszorg verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taak. Hij kan
hierbij een beroep doen op de Teamleider en teamleden Verplaatsen van mens
en dier.

Taken

Het organiseren van mens en middelen om de verplaatsing van mens en dier
(evacuatie) mogelijk te maken.

Oude processen

Ontruimen en evacueren.

Aandachtspunten

•
•
•
•
•

Relevante planvorming

Nadere uitwerking in het draaiboek evacuatie.

Activiteiten binnen
taak

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de coördinerende en uitvoerende
taken.

nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

besluit tot evacueren moet door burgemeester worden genomen;
aanwijzen en inrichten van een opvanglocatie;
bepalen van opstapplaatsen;
bewaking van het ontruimde gebied;
teruggeleiding naar herbewoning.

activiteit
Bepalen noodzaak tot inzet van het Team Verplaatsen
Besluit tot evacueren
Bepalen wijze van alarmeren / informeren bevolking
Inschatten aantal te verplaatsen mensen en dieren
Bepalen wijze van verplaatsen mensen
Bepalen opstapplaatsen
Organiseren transport dieren
Controle op de ontruiming
Bewaking ontruimde gebied
Terugkeren

bz
C
B
C
C
C
C
C
C

brw
U
(C)
U
U
U
-

ext
U
(C)
U
(C)
U

ghor
U
U
U
U
U

pol
U
(C)
U
U
U/C
U
C
C
U
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Legenda
C
discipline die de taak coördineert.
(C)
discipline die afhankelijk van de aard van het incident, de calamiteit of crisis belast is met de
operationele leiding en de coördinatie van de taak ter hand neemt.
U
discipline die, indien ingeschakeld, mede betrokken is bij de uitvoering van (onderdelen van)
de taak of bij de afstemming daarover.
discipline die geen taak heeft.
B
discipline die bevoegd gezag is, niet zijnde de burgemeester.

De externe partners zijn o.a. Defensie, Waterschap, Nederlandse Rode Kruis.
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2.5

Hoofdtaak Informatie

2.5.1 Deeltaak Centrale Registratie en informatie bureau (CRIB)

Doel

- Het verzamelen, registreren en verifiëren van alle van belang zijnde gegevens
over slachtoffers van een ramp of crisis en/of over mensen en dieren die
worden opgevangen als gevolg van een ramp of crisis.
- Het verstrekken van geautoriseerde informatie aan familieleden en/of relaties van
personen die getroffen zijn door een ramp of crisis.

Doelgroep

De bij de ramp of crisis betrokken slachtoffers inclusief de slachtoffers onder de
rampbestrijders, familie en relaties. Bij de doelgroep horen ook de mensen en
dieren die worden opgevangen als gevolg van een ramp of crisis.
De informatie wordt verstrekt aan het bevoegd gezag (en op aanwijzing van het
bevoegd gezag aan belanghebbenden).

Verantwoordelijkheden
/ bevoegdheden

Het Hoofd Informatie (HIN) is onder leiding van de Algemeen Commandant
Bevolkingszorg verantwoordelijk voor de uitvoering van deze deeltaak. Hij kan
hierbij een beroep doen op de Teamleider en teamleden CRIB.

Taken

- Het organiseren van mens en middelen om verwanteninformatie mogelijk te
maken.
- Registratie van mensen en dieren. Hiertoe behoren in ieder geval:
• het registreren van slachtoffers van de ramp of crisis
• het registreren van personen en dieren die gebruik maken van de
opvangcentra
• het opstellen van lijsten van vermiste personen
• het bewerken van verzamelde gegevens ten behoeve van
verwanteninformatie

Oude processen

Registratie van slachtoffers (CRIB).

Aandachtspunten

•
•
•

•
•

De te geven informatie gaat niet verder dan de verblijfplaats van de
gezochte persoon.
Over de toestand van de gezochte persoon wordt geen informatie gegeven.
Een belangrijke taak is ook om de persoonsinformatie bij ziekenhuizen (via
de GHOR) en/of bij opvangcentra (via Actiecentrum Opvang) zo snel
mogelijk te achterhalen, zodat er concreet antwoord gegeven kan worden
op vragen van familieleden, relaties en het bevoegd gezag.
Indien de gezochte persoon gewond is en zich in een ziekenhuis bevindt
kan dit worden meegedeeld. Nadere informatie over de toestand van
gezochte kan dan worden gegeven door het ziekenhuis.
Er wordt geen enkele informatie verstrekt over overleden personen (de
politie informeert de nabestaanden van overledenen).

Relevante planvorming

Nadere uitwerking in het draaiboek CRIB.

Activiteiten binnen
taak

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de coördinerende en uitvoerende
taken.
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nr
1
2
3
4
5
6
7
8

activiteit
Beschikbaar krijgen van personeel en middelen
Inzetten van personeel en middelen
Registratie van slachtoffers in opvanglocatie(s)
Compleet maken registratie van gewonde en dodelijke
slachtoffers
Verificatie geregistreerde gegevens
Inlichtingen aan verwanten verstrekken
Bepalen noodzaak tot inzet Verwanteninformatie
Informeren verwanten

bz
C
C
C
C

brw
-

ext
-

ghor
U

pol
U

C
C
C
C

U
-

U

U
U
U
U

U
U
U
U

Legenda
C
discipline die de taak coördineert.
(C)
discipline die afhankelijk van de aard van het incident, de calamiteit of crisis belast is met de
operationele leiding en de coördinatie van de taak ter hand neemt.
U
discipline die, indien ingeschakeld, mede betrokken is bij de uitvoering van (onderdelen van)
de taak of bij de afstemming daarover.
discipline die geen taak heeft.
B
discipline die bevoegd gezag is, niet zijnde de burgemeester.

De externe partners zijn o.a. ziekenhuizen en opvanglocaties.
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2.5.2 Deeltaak Centrale Registratie en Afhandeling Schade (CRAS)

Doel

Registratie en coördinatie van schademeldingen die het gevolg zijn van een
ramp of crisis en mede op basis van deze meldingen inzicht verkrijgen in de
totale omvang van de schade.

Doelgroep

Burgers en bedrijven die schade hebben als gevolg van de ramp of crisis. Daar
waar het gaat om het verkrijgen van inzicht in de totale omvang van de schade
behoren het bevoegd gezag en de verzekeringsmaatschappijen ook tot de
doelgroep.

Verantwoordelijkheden
/ bevoegdheden

Het Hoofd Informatie (HIN) is onder leiding van de Algemeen Commandant
Bevolkingszorg verantwoordelijk voor de uitvoering van deze deeltaak. Hij kan
hierbij een beroep doen op de Teamleider en teamleden CRAS.

Taken

•
•
•
•

Het registeren van schademeldingen die door particulieren en bedrijven of
instellingen bij de gemeente worden gedaan.
Het registreren en zo mogelijk vaststellen van schade aan gemeentelijke
eigendommen.
Het registreren van de schademeldingen en bevindingen van experts en
taxateurs, alsmede het aansturen van experts en taxateurs.
Zorgdragen voor een eerste quick scan van de schade op basis waarvan
(nood)reparaties uitgevoerd kunnen worden om onnodige vervolgschade te
voorkomen.

Oude processen

Centrale Registratie en Afhandeling Schade (CRAS)

Aandachtspunten

Na inrichting van een IAC vindt de schaderegistratie in het IAC plaats

Relevante planvorming

Nadere uitwerking in het draaiboek CRAS.

Activiteiten binnen
taak

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de coördinerende en uitvoerende
taken.

nr
1
2
3
4

activiteit
Beschikbaar krijgen van personeel en middelen
Inzetten van personeel en middelen
Inname van schadeformulieren en verificatie
Vaststellen schade

bz
C
C
C
C

brw
-

ext
U
U
U

ghor
-

pol
-

Legenda
C
discipline die de taak coördineert.
(C)
discipline die afhankelijk van de aard van het incident, de calamiteit of crisis belast is met de
operationele leiding en de coördinatie van de taak ter hand neemt.
U
discipline die, indien ingeschakeld, mede betrokken is bij de uitvoering van (onderdelen van)
de taak of bij de afstemming daarover.
discipline die geen taak heeft.
B
discipline die bevoegd gezag is, niet zijnde de burgemeester.
De externe partners zijn o.a. Verzekeraars Hulpdienst (VHD).
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2.5.3 Deeltaak Verslaglegging

Doel

De besluitvorming en de gemaakte afspraken in het GBT en de teams van het
onderdeel Bevolkingszorg wordt op een adequate manier vastgelegd in een
besluiten- en actielijst met als doel:
• overzicht te houden op lopende acties;
• zaken te signaleren die nog afgehandeld moeten worden;
• overdracht van werkzaamheden bij aflossing van medewerkers te
vergemakkelijken;
• bij de evaluatie van het incident inzicht te hebben in het verloop van het
incident.

Doelgroep

De bij de ramp of crisis bestrokken betrokken organisaties, instanties en
personen. Voor het afleggen van verantwoording: de gemeenteraad,
Commissaris van de Koningin, minister van Veiligheid en Justitie en
onderzoekende instanties.

Verantwoordelijkheden
/ bevoegdheden

Het Hoofd Informatie (Hin) is onder leiding van de Algemeen Commandant
verantwoordelijk voor de uitvoering van deze deeltaak. Hij kan hierbij een
beroep doen op de leden van de BackOffice Informatiemanagement.

Taken

Het organiseren van mens en middelen om een adequate verslaglegging
mogelijk te maken.

Oude processen

Verslaglegging.

Aandachtspunten

Zorg voor een zorgvuldige vastlegging van de afspraken en besluiten.

Relevante planvorming

Nadere uitwerking in het draaiboek Verslaglegging.

Activiteiten binnen
taak

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de coördinerende en uitvoerende
taken.

nr
1
2
3
4

activiteit
Beschikbaar krijgen van personeel en middelen
Inzetten van personeel en middelen
Verzamelen informatie
Samenstellen eindverslag

bz
C
C
C
C

brw
U
U
U
U

ext
U
U
U
U

ghor
U
U
U
U

pol
U
U
U
U

Legenda
C
discipline die de taak coördineert.
(C)
discipline die afhankelijk van de aard van het incident, de calamiteit of crisis belast is met de
operationele leiding en de coördinatie van de taak ter hand neemt.
U
discipline die, indien ingeschakeld, mede betrokken is bij de uitvoering van (onderdelen van)
de taak of bij de afstemming daarover.
discipline die geen taak heeft.
B
discipline die bevoegd gezag is, niet zijnde de burgemeester.
De externe partners zijn o.a. waterschap en nutsbedrijven.
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2.6

Hoofdtaak Ondersteuning

2.6.1 Deeltaak Bestuursondersteuning, waaronder juridische en financiële
ondersteuning en protocollaire zaken

Doel

Het ondersteunen van het bestuur ten tijde van een ramp of crisis.

Doelgroep

Het bestuur.

Verantwoordelijkheden
/ bevoegdheden

Het Hoofd Ondersteuning (HON) is onder leiding van de Algemeen
Commandant Bevolkingszorg verantwoordelijk voor de uitvoering van deze
deeltaak. Hij kan hierbij een beroep doen op de BackOffice Resource
management en/of het team Bestuursondersteuning.

Taken

Advisering en ondersteuning van het bestuur op het gebeid van juridische,
financiële en protocollaire zaken.

Oude processen

n.v.t.

Aandachtspunten

Relevante planvorming

Nadere uitwerking in het draaiboek Bestuursondersteuning.

Activiteiten binnen
taak

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de coördinerende en uitvoerende
taken.

nr
1
2
3
4

activiteit
Beschikbaar krijgen van personeel en middelen
Inzetten van personeel en middelen
Inname van vragen en verzoeken en verificatie
Vaststellen juridische, financiële, protocollaire zaken

bz
C/U
C/U
C/U
C/U

brw
-

ext
-

ghor
-

pol
-

Legenda
C
discipline die de taak coördineert.
(C)
discipline die afhankelijk van de aard van het incident, de calamiteit of crisis belast is met de
operationele leiding en de coördinatie van de taak ter hand neemt.
U
discipline die, indien ingeschakeld, mede betrokken is bij de uitvoering van (onderdelen van)
de taak of bij de afstemming daarover.
discipline die geen taak heeft.
B
discipline die bevoegd gezag is, niet zijnde de burgemeester.
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2.6.2 Deeltaak Preparatie Nafase

Doel

Het voorbereiden van maatregelen om na de ramp of crisis zo snel mogelijk
terug te keren naar een “genormaliseerde” situatie. Daartoe behoort ook het
voorbereiden en primair inrichten van een Informatie en AdviesCentrum (IAC).

Doelgroep

•
•
•

Verantwoordelijkheden
/ bevoegdheden

Het Hoofd Ondersteuning (HON) is onder leiding van de Algemeen
Commandant Bevolkingszorg verantwoordelijk voor de uitvoering van deze
deeltaak. Hij kan hierbij een beroep doen op de BackOffice Resource
management en/of het team Nafase.

Taken

•

•

Oude processen

de door de ramp of crisis getroffenen en hun familie en relaties
hulpverleners / betrokken medewerkers
bedrijven

inzicht krijgen in de omvang en gevolgen van de ramp of crisis waarbij in
ieder geval aandacht bestaat voor psychosociale, medische, materiële en
financiële schade en de wijze waarop deze kan worden hersteld en indien
van toepassing vergoed;
het opstellen van een advies, plan van aanpak of projectplan met betrekking
tot de Nafase voor het bestuur en/of management.

Nazorg

Aandachtspunten

Relevante planvorming

Nadere uitwerking in het draaiboek Preparatie Nafase.

Activiteiten binnen
taak

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de coördinerende en uitvoerende
taken.

nr
1
2
3

activiteit
Starten preparatie op de nafase
Inrichten van een (project)organisatie
Aanwijzen van een (project)leider Nafase

bz
C/U
C/U
C/U

brw
-

ext
U
-

ghor
U
-

pol
-

Legenda
C
discipline die de taak coördineert.
(C)
discipline die afhankelijk van de aard van het incident, de calamiteit of crisis belast is met de
operationele leiding en de coördinatie van de taak ter hand neemt.
U
discipline die, indien ingeschakeld, mede betrokken is bij de uitvoering van (onderdelen van)
de taak of bij de afstemming daarover.
discipline die geen taak heeft.
B
discipline die bevoegd gezag is, niet zijnde de burgemeester.

Externen zijn maatschappelijke organisatie zoals het Algemeen Maatschappelijk Werk en Slachtofferhulp.
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Hoofdstuk 3

Deelplan Brandweerzorg

Schema

De plaats van de Brandweerzorg binnen de crisisorganisatie.

Inleiding

De inrichting van de crisisorganisatie voor brandweerzorg is in handen van de regionale
brandweer en staat beschreven in dit 'Deelplan brandweerzorg'. De organisatie bestaat uit
een stafsectie brandweerzorg met een algemeen commandant aan het hoofd. Bij een crisis
geeft de stafsectie leiding aan alle brandweertaken en de totale inzet van
brandweereenheden.

Brandweerzorg

De brandweerzorg kent de volgende hoofdtaken:
- Bron- en emissiebestrijding
- Redding
- Ontsmetting
Daarnaast zijn er nog twee ondersteunende taken:
informatiemanagement
ondersteuningsmanagement

Uitvoering

Binnen de basisbrandweerzorg worden incidenten tot en met de inzet van vier
tankautospuiten uitgevoerd, onder leiding van een OvD. Daarboven is sprake van
grootschalig optreden. De basiseenheid voor grootschalig optreden bestaat uit een
brandweerpeloton met vier tankautospuiten onder leiding van een
pelotonscommandant. Bij verdere opschaling en inzet van meerdere pelotons staan de
pelotonscommandanten onder leiding van een compagniescommandant /
taakcommandant. Daarnaast zijn er specialistische eenheden voor inzet bij gevaarlijke
stoffen, redding en ontsmetting. Na opschaling van de crisisbeheersingsorganisatie
worden de taken brandweerzorg uitgevoerd onder leiding van de algemeen
commandant brandweerzorg.
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3.1

Hoofdtaak Bron- en Emissiebestrijding

Doel

Doel van deze hoofdtaak is het ten tijde van een incident/calamiteit/crisis
voorkomen, beperken en bestrijden van de fysische oorzaak en de daarmee
samenhangende fysische effecten van de incident/calamiteit/crisis, voor zover
deze in artikel 3, lid 1 Wet veiligheidsregio’s is opgenomen.

Doelgroep

Dit deelproces is bedoeld voor:
- De bevolking / dieren;
- Het maatschappelijke leven / de industrie;
- De bij de hulpverlening betrokken hulpverleners.

Verantwoordelijkheden
/ bevoegdheden

De brandweer is taakverantwoordelijke voor deze taak in samenwerking met de
politie, GHOR en de gemeenten.

Taken

De hoofdtaak Bron- en emissiebestrijding wordt verdeeld in drie deeltaken:
- Brandbestrijding;
- Ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen;
- Decontaminatie.
Opmerking:
Bij decontaminatie gaat het om de reguliere ontsmetting bij een inzet van
gevaarlijke stoffen van enkele hulpverleners of slachtoffers. Grootschalige
ontsmetting wordt besproken in hoofdtaak "Ontsmetting".

Oude processen

De oude brandweerprocessen "Brandbestrijding en emissie gevaarlijke stoffen"
en "Toegankelijk maken en opruimen" zijn in deze hoofdtaak geïntegreerd.

Aandachtspunten

Voor contacten met hulppotentieel (van derden) wordt zoveel mogelijk
aangesloten bij de normale praktijk, conform de formele bijstandsprocedures.
Diensten die voor eigen activiteiten reeds contacten met derden onderhouden,
doen dat zoveel mogelijk ook in de voorbereiding en in de operationele situatie.
Indien van bestaande contacten geen sprake is, ligt contact vanuit de meest
overeenkomstige dienst/discipline voor de hand. Voor het overige is de
brandweer als taakverantwoordelijke de aangewezen discipline.
Inwendige ontsmetting is een vorm van geneeskundige hulpverlening.
Aandachtspunten in geval van terrorisme:
- Bij de dreiging van aanslagen is het bepalen van bron- en effectgebied
moeilijk door vele onzekere factoren (o.a. exacte wapens, kracht explosie,
locatie).
- Bij dreiging van aanslagen en na aanslagen kan inzet van BBE of andere
militaire- of politiediensten met bijzondere competenties noodzakelijk zijn.
- Bij aanslagen in het buitenland komt het steeds vaker voor dat op hetzelfde
moment of kort achtereenvolgens aanslagen worden gepleegd op
verschillende locaties. Dit heeft effecten op de verdeling van (schaarse)
hulpverleningscapaciteit bij de bron- en effectbestrijding.
- De dreiging van een vervolgaanslag maakt een snelle dreigingsanalyse
door de politie noodzakelijk.
- Direct na een aanslag kan de politie geen garantie afgeven voor de
veiligheid van hulpverleners in het bron- en effectgebied.
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-

CBRN: Aanslagen met CBRN-wapens zijn niet eenvoudig te detecteren
(zie deeltaak Waarnemen en Meten).
- Het risico van vervolgaanslagen heeft effect op de capaciteitsverdeling van
hulpverleningscapaciteit en op de veiligheid van hulpverleners. Een snelle
dreigingsanalyse is onmisbaar.
- De algehele veiligheid van hulpverleners is een verantwoordelijkheid van
het beleidsteam. Het is de leidinggevende ter plaatse die het meest direct
wordt geconfronteerd met dit vraagstuk en een inschatting moet maken.
Het beleidsteam maakt hier een afweging over, aan de hand van
dreigingsanalyses.
- De veiligheid van hulpverleners strekt zich ook uit over het aanwezige
materieel. Dit materieel moet op veilige afstand worden gepositioneerd.
- Bewaken en beveiligen van objecten en personen is noodzakelijk. Tevens
worden bijzondere eisen gesteld aan het herstellen van de openbare orde
en het voorkomen van verdere en andersoortige ordeverstoringen (als
rellen of vergeldingsacties).
- Strafrechtelijk onderzoek bij terroristische aanslagen stelt extra bijzondere
eisen aan deze taak. Voor strafrechtelijk onderzoek is het belangrijk dat ter
plaatse niets gewijzigd wordt. Wrakstukken, onderdelen en stoffelijke
resten worden niet verplaatst of weggenomen tenzij dit dringend
noodzakelijk is:
voor het waarborgen van de openbare orde en veiligheid;
voor het redden van mensen en voor de beperking van schade aan de
gezondheid;
voor de essentiële bescherming van het milieu en
voor het beperken van overige onacceptabel schade (materieel,
cultureel historisch, enz.).
Er dient een constante afweging van belangen gemaakt te worden. Afstemming
met politie is nodig.

Relevante planvorming

De werkwijzen voor bron- en emissiebestrijding zijn grotendeels vastgelegd in
lesstof en werkinstructies. Voor voorzienbare incidenten met betrekking tot
specifieke risico’s of objecten zijn bestrijdingsplannen opgesteld. Het gaat hierbij
o.a. over plannen voor:
- hoogwater;
- incidenten op de grote rivieren;
- incidenten op de snelwegen;
- incidenten op de spoorwegen;
- natuurbrandbestrijding;
- luchtvaartongevallen;
- ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen en
- VR-plichtige bedrijven.

Activiteiten
taak

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de coördinerende en uitvoerende
taken.

binnen

32

Regionaal Crisisplan Gelderland-Midden, deel 2

nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

activiteit
Het analyseren van de relevante gegevens.
Het in kaart brengen van de specifieke gevaaraspecten
Het opstellen van een plan voor voorkoming van uitbreiding
Het opstellen van een plan voor bronbestrijding
Het opstellen van een plan voor emissiebestrijding
Het opstellen van een plan voor decontaminatie
Het opstellen van een plan voor toegankelijk maken
Het bekend maken van het totale inzetplan
Het beschikbaar krijgen van personeel en middelen
Het inzetten van personeel en middelen
Voortgangsbewaking van de bestrijdingsacties

bz
U

U
U
U
U
U
U

brw
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

ext
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

ghor
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

pol
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

Legenda
C
discipline die de taak coördineert.
(C)
discipline die afhankelijk van de aard van het incident, de calamiteit of crisis belast is met de
operationele leiding en de coördinatie van de taak ter hand neemt.
U
discipline die, indien ingeschakeld, mede betrokken is bij de uitvoering van (onderdelen van)
de taak of bij de afstemming daarover.
discipline die geen taak heeft.
B
discipline die bevoegd gezag is, niet zijnde de burgemeester.

De externe partners zijn o.a. Defensie, RIVM en bedrijfsdeskundigen.
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3.2

Hoofdtaak Redding

Doel

Doel van deze hoofdtaak is het opsporen, redden en in veiligheid brengen van
slachtoffers, waarbij in een zo vroeg mogelijk stadium de voorwaarden worden
gecreëerd voor het bieden van snelle en goed georganiseerde geneeskundige
hulpverlening om slachtoffers aldus een maximale overlevingskans te bieden.

Doelgroep

Deze hoofdtaak is bedoeld voor de slachtoffers

Verantwoordelijkheden
/ bevoegdheden

De brandweer is taakverantwoordelijk voor deze hoofdtaak in samenwerking
met de GHOR, de gemeenten en particuliere aannemers.

Taken

De hoofdtaak Redding wordt verdeeld in twee deeltaken:
- Redding
- Technische hulpverlening
Opmerking:
De brandweer (bij gevaarlijke stoffen) en/of de politie (bij openbare orde
problemen) bepaalt wanneer andere hulpverleners zich in het onveilige gebied
mogen begeven.

Oude processen

Het oude brandweerproces "Redding en Technische hulpverlening” is in deze
hoofdtaak geïntegreerd.

Aandachtspunten

De eerst aankomende eenheden (brandweer, politie en ambulancedienst)
dragen, zo nodig en zo mogelijk indien de eigen veiligheid dit toestaat, zelf zorg
voor de eerste levensreddende handelingen en elementaire geneeskundige
hulpverlening op de plaats van het incident.
Aandachtspunten in geval van terrorisme:
Er dient aandacht uit te gaan naar het risico op vervolgaanslagen (second
devices). Dit risico heeft effecten op de inzet van hulpverleners en de
mogelijkheden om slachtoffers te redden. Te allen tijde staat de veiligheid
van hulpverleners voorop. Het risico van vervolgaanslagen belemmert de
inzet van hulpverleners.
De nadruk bij redding ligt op direct getroffen slachtoffers.
CBRN: Bij aanslagen met CBRN-wapens kan het dilemma zich voordoen
dat besmette slachtoffers niet gered en in veiligheid gebracht kunnen
worden om besmetting tegen te gaan.
Bij afvoer van slachtoffers dient rekening te worden gehouden met
eventuele besmetting. Er dienen metingen uitgevoerd te worden om
mogelijke besmettingsrisico’s te traceren alvorens slachtoffers met
ambulances worden afgevoerd.
Tenzij er een harde aanwijzing is voor een vervolgaanslag zal de redding te
allen tijde door blijven gaan.
Psychologische effecten van de aanslag op hulpverleners en slachtoffers
beïnvloeden het oordeelsvermogen waardoor redding kan worden
bemoeilijkt.

-

Relevante planvorming

De planvorming voor de taak redding is, voor zover van toepassing,
geïntegreerd in de planvorming voor de taak Bron- en emissiebestrijding.
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Activiteiten binnen
taak
nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de coördinerende en uitvoerende
taken.

activiteit
Het analyseren van de relevante gegevens.
Het in kaart brengen van de specifieke gevaaraspecten
Het opstellen van een plan m.b.t. de redding
Het verspreiden van het plan onder de relevante partners
Het beschikbaar krijgen van personeel en middelen.
Het inzetten van personeel en middelen.

bz
U
U
U
U
U

brw
C
C
C
C
C
C

ext
U
U
U
U
U
U

ghor
U
U
U
U
U
U

pol
U
U
U
U
U
U

Legenda
C
discipline die de taak coördineert.
(C)
discipline die afhankelijk van de aard van het incident, de calamiteit of crisis belast is met de
operationele leiding en de coördinatie van de taak ter hand neemt.
U
discipline die, indien ingeschakeld, mede betrokken is bij de uitvoering van (onderdelen van)
de taak of bij de afstemming daarover.
discipline die geen taak heeft.
B
discipline die bevoegd gezag is, niet zijnde de burgemeester.

De externe partners zijn o.a. particuliere aannemers.
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3.3

Hoofdtaak Ontsmetting

Doel

Doel van deze hoofdtaak is het ten tijde van een incident/calamiteit/crisis zo
snel mogelijk ontsmetten van mens en dier om de gevolgen van chemische,
biologische en/of radioactieve besmetting te voorkomen, c.q. te beperken.

Doelgroep

Deze hoofdtaak is bedoeld voor
- besmette mensen en dieren
- besmet materieel, hulpverleningsvoertuigen en overige voertuigen
- besmette infrastructuur t.p.v. het brongebied, i.v.m. lokale ontsmetting.
Opmerkingen:
Voor ontsmetting van de infrastructuur op grotere schaal wordt verwezen naar
deeltaak milieuzorg van de gemeente.

Verantwoordelijkheden
/ bevoegdheden

De brandweer is verantwoordelijk voor de uitwendige ontsmetting.
De GHOR is verantwoordelijk voor de medische behandeling van de
besmetting.
Bij de ontsmetting zijn verschillende organisaties betrokken. Naast de Regionale
Brandweer kunnen de afdeling Medische Milieukunde en de afdeling
Infectieziekten van de GGD genoemd worden.

Taken

De hoofdtaak ontsmetting wordt verdeeld in de volgende deeltaken:
- Ontsmetting mens en dier
- Ontsmetting voertuigen
- Ontsmetting infrastructuur
Opmerking:
De reguliere ontsmetting bij een inzet van gevaarlijke stoffen van enkele
hulpverleners of slachtoffers valt onder de hoofdtaak "Bron en emissie
bestrijding".

Oude processen

De oude processen ontsmetting mens en dier en ontsmetting voertuigen en
infrastructuur zijn in deze hoofdtaak geïntegreerd.

Aandachtspunten

Er is een keuze tussen twee wijzen van ontsmetten:
- De bevolking wordt geadviseerd zich thuis te ontsmetten. Voortduring of
verdere uitbreiding van de besmetting kan een nadeel zijn.
- Georganiseerde ontsmetting in centra. De mate van individuele besmetting
kan beter worden vastgesteld, middelen kunnen efficiënter worden ingezet,
verdere verspreiding wordt beter tegengegaan en aan individuele
zorgbehoeften kan beter tegemoet worden gekomen. Nadeel van deze
vorm is de omvangrijke organisatie en mogelijk kan het collectieve karakter
weerstand oproepen.
-

Inwendige ontsmetting is een vorm van geneeskundig hulpverlenen.
Het opvangen en afvoeren van afvalproducten zo mogelijk in overleg met de
milieudienst en/of de GHOR te organiseren.
Vastleggen in een plan verdient aanbeveling, waarbij aandacht voor:
de omvang van het ontsmettingswerk (aantallen objecten);
de wijze van ontsmetten en de prioriteiten.
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besmetting wordt beperkt door de ontsmettingslocaties voor het
hulpverleningsmaterieel zo dicht mogelijk bij het rampterrein te kiezen.
De complete hulpverleningsketen informeren over plaats, tijd en
omvang van de ontsmettingswerkzaamheden.
Aandachtspunten in geval van terrorisme:
- Bij een terroristische aanslag kunnen CBRN-middelen ingezet worden,
waarbij ontsmetting noodzakelijk zal zijn. Grootschalige ontsmetting van
mensen en dieren vergt een enorme capaciteit. De veiligheidsregio Noord
en Oost Gelderland is aangewezen als NBC-steunpuntregio en beschikt om
deze reden over een decontaminatiecontainer. Deze container en de
containers van andere steunpuntregio’s kunnen ingezet worden.
- Het ministerie van Defensie heeft een ICMS/CBRN eenheid,die over
speciale voertuigen en materialen beschikt. Deze eenheid (tbv ontsmetting)
is binnen 6 uur na alarmering op plaats incident.
- Bij grootschalige ontsmetting kunnen capaciteitsproblemen ontstaan.
- Bij de bepaling van ontsmettingslocatie dient rekening te worden gehouden
met vervolgaanslagen.

Relevante planvorming

600 Gevaarlijke stoffen
601 Gaspakprocedure
602 Regionaal meetplan
603 Waarschuwen bevolking
607 Procedure registratie OGS incidenten
1303 Notitie ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen in Gelderland Midden
Protocol decontaminatie

Activiteiten binnen
taak

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de coördinerende en uitvoerende
taken.

nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

activiteit
Het analyseren van de relevante gegevens.
Het opstellen van een plan voor het ontsmetten van mens
en dier
Het opstellen van een plan voor het ontsmetten van
voertuigen en infrastructuur.
Het beschikbaar krijgen van personeel en middelen
Het inzetten van personeel en middelen
Het informeren van de diverse eenheden en andere
belanghebbenden

bz
U
U

brw
C
C

ext
U
U

ghor
U
U

pol
U
U

U

C

U

U

U

U
U
U

C
C
C

U
U
U

U
U
U

U
U
U

Legenda
C
discipline die de taak coördineert.
(C)
discipline die afhankelijk van de aard van het incident, de calamiteit of crisis belast is met de
operationele leiding en de coördinatie van de taak ter hand neemt.
U
discipline die, indien ingeschakeld, mede betrokken is bij de uitvoering van (onderdelen van)
de taak of bij de afstemming daarover.
discipline die geen taak heeft.
B
discipline die bevoegd gezag is, niet zijnde de burgemeester.

De externe partners zijn o.a. bedrijfsdeskundigen, NBC-steunpuntregio's, Defensie ICMS/CBRN eenheid.
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3.4

Hoofdtaak Informatiemanagement

3.4.1 Deeltaak Waarnemen en meten

Doel

Het doel van deze deeltaak is het ten tijde van een incident of calamiteit
georganiseerd en gestructureerd verzamelen van (meet)gegevens over aard,
ernst en omvang van een gevaarstoestand, om beslissingen over de veiligheid
van de bevolking en hulpverleners te kunnen nemen.

Doelgroep

Deze deeltaak is bedoeld voor
−
De bij de hulpverlening betrokken organisaties en personen;
−
De bevolking.
−
Het milieu

Verantwoordelijkheden
/ bevoegdheden

De brandweer is procesverantwoordelijke in samenwerking met de gemeenten,
GHOR en de politie.
Opmerking:
Het zwaartepunt van de coördinatieverantwoordelijkheid is afhankelijk van de
aard van het incident. De operationele verantwoordelijkheid ligt bij:
- Chemisch, nucleair: brandweer
- Biologisch: GHOR
Milieu: team Bevolkingszorg

Taken

De volgende taken moeten in het kader van deze deeltaak worden uitgevoerd:
Het in kaart brengen van het risicogebied door gespecialiseerde
eenheden/deskundigen;
Het adviseren aan het bevoegd gezag betreffende:
de grootte en de effecten van het risicogebied;
de te nemen maatregelen om de risico's voor de bevolking en de bij de
hulpverlening betrokken organisaties en personen tot een minimum te
beperken

Oude processen

Waarnemen en meten.

Aandachtspunten

-

-

-

De brandweer beschikt over een Waarschuwings- en Verkenningsdienst
(WVD) die is toegerust om de informatie te genereren. Gewerkt wordt aan
de hand van en regionaal meetplan.
Metingen kunnen ook uitgevoerd worden door externe deskundigen of
instellingen, zoals stationaire- en mobiele meetnetten van andere
meetdiensten, zoals o.a. RIVM, het Nationaal Meetnet Radioactiviteit
(NMR) van het NRG, Laboratoria van milieu- en keuringsdiensten (Voedsel
en Warenautoriteit).
Het ter beschikking hebben van beschermende kleding is een vereiste.
Meetgegevens worden ter beschikking gesteld van het beleidsteam via het
ROT.
Defensie kan de civiele autoriteiten op verzoek ondersteunen met
"responseenheden" en een ontsmettingseenheid (met name tbv materieel /
infra). Hiervoor staan responseenheden ter beschikking, bestaande uit:
een Advies & Assistentie (A&A) team en een Detectie, Identificatie &
Monitoring (DIM) team.
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•
•

•

A&A team bestaat uit 2 CBRN specialisten die kunnen adviseren bij
CBRN incidenten. Het A&A team is uiterlijk binnen 2 uur na
alarmering aanwezig op plaats incident.
DIM: Chemische/radiologische verkenningseenheid die detectie,
identificatie en monitoring uitvoert bij de dreiging van- of na een
incident of aanslag met radiologische of chemische middelen. Het
team bestaat uit een voertuig met 4 personen en is uiterlijk binnen
2,5 uur na alarmering op plaats incident.
de ontsmettingseenheid om materieel, kritische infrastructuur e.d. te
ontsmetten, is uiterlijk binnen 6 uur na alarmering op plaats incident.

Aandachtspunten in geval van terrorisme:
Het herkennen van een NBC-aanslag, de detectie van het gebruikte
strijdmiddel en de feitelijke ontsmetting is moeilijk.
De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland is door het ministerie van
BZK aangewezen als steunpuntregio bij NBC-incidenten. Vanuit het rijk
zijn daartoe NBC-pakken en meetapparatuur beschikbaar gesteld.
Relevante planvorming

602 Regionaal meetplan
205 Milieu-incidentenplan (MIP)

Activiteiten binnen
taak

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de coördinerende en uitvoerende
taken.

nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

activiteit
Het analyseren van de relevante gegevens.
Het opstellen van een inzetplan
Het beschikbaar krijgen van personeel en middelen
Het inzetten van personeel en middelen
Uitvoeren van metingen
Het adviseren aan het bevoegd gezag van te nemen
maatregelen

bz
C
C
C
C
C
C

brw
C
C
C
C
C
C

ext
U
U
U
U
U
U

ghor
C
C
C
C
C
C

pol
U
U
U
U
U

Legenda
C
discipline die de taak coördineert.
(C)
discipline die afhankelijk van de aard van het incident, de calamiteit of crisis belast is met de
operationele leiding en de coördinatie van de taak ter hand neemt.
U
discipline die, indien ingeschakeld, mede betrokken is bij de uitvoering van (onderdelen van)
de taak of bij de afstemming daarover.
discipline die geen taak heeft.
B
discipline die bevoegd gezag is, niet zijnde de burgemeester.
Opmerking: In deze deeltaak wordt de coördinerende dienst bepaald door de aard van het incident
· Chemisch, nucleair: brandweer
· Biologisch: GHOR
· Milieu: team Bevolkingszorg
De externe partners zijn o.a. bedrijfsdeskundigen, NBC-steunpuntregio's, Defensie ICMS/CBRN eenheid,
RIVM, VWA. NRG, waterschap.
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3.5

Hoofdtaak Ondersteuningsmanagement

3.5.1 Deeltaak Waarschuwen bevolking

Doel

Doel van deze deeltaak is het ten tijde van een incident/calamiteit/crisis (of
dreiging daarvan):
Op snelle wijze waarschuwen van de bevolking ingeval acuut gevaar
dreigt.
Tijdig alarmeren van de bevolking zodat maatregelen kunnen worden
getroffen ter bescherming tegen de vrijgekomen stoffen en gezondheid
bedreigende gevaren.
Voorkomen/beperken materiële en immateriële schade voor zowel mens
als dier.
Snel en doelmatig informeren van de bevolking (waarschuwingsberichten).

Doelgroep

Deze deeltaak is bedoeld voor de bevolking van het bedreigde gebied.

Verantwoordelijkheden
/ bevoegdheden

De brandweer is procesverantwoordelijke in samenwerking met de gemeenten,
GHOR en de politie.

Taken

De volgende taken moeten in het kader van deze deeltaak worden uitgevoerd:
Gericht alarmeren (van beperkte gebieden) op basis van de door de
operationele diensten gemaakte gevaarsinschatting.
Het waarschuwen en informeren van de bevolking door middel van
bijvoorbeeld geluidswagens, sms-alert of NL-Alert.
Het waarschuwen van de bevolking d.m.v. het waarschuwings- en
alarmeringssysteem (WAS).
Nader informeren van de bevolking via de calamiteitenzender (radio/tv).
Het ontalarmeren van de bevolking.

Oude processen

Waarschuwen bevolking

Aandachtspunten

-

-

-

-

Voor het geven van het waarschuwingssignaal wordt het sirenenetwerk
gebruikt. De betekenis van het signaal wordt tegelijk bekend gemaakt via
Radio en TV van Omroep Gelderland.
Alarmering via geluidswagens is in de praktijk niet optimaal met
politievoertuigen te realiseren, daar het geluid van de voertuigmegafoons
geen grote reikwijdte heeft.
De beslissing tot waarschuwen berust bij de Burgemeester, die deze
bevoegdheid omwille van de snelheid heeft gemandateerd aan de
commandant brandweer.
De AGS/meetplanleider adviseert over het te gebruiken middel en de
inhoud van de boodschap. De burgemeester houdt hierover contact met de
commissaris van de Koningin en de burgemeesters van de
buurgemeenten.

Aandachtspunten in geval van terrorisme:
Er bestaat een beperkende mogelijkheid om informatie vrij te geven die
deel uitmaakt van opsporingsonderzoek. Dit levert een dilemma op tussen
het belang van bescherming van de bevolking tegenover het opsporen en
aanhouden van daders in het algemeen en terroristen in het bijzonder.
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-

-

Er dient goede afstemming met het Openbaar Ministerie plaats te vinden.
Dit gebeurt in vijfhoeksverband.
Wanneer de calamiteitenzender wordt benut moeten duidelijke afspraken
worden gemaakt over de informatievoorziening, mede gelet op de
vertrouwelijkheid.
De Minister van Veiligheid en Justitie kan besluiten de communicatie op te
schalen naar nationaal niveau.

Relevante planvorming

603 Waarschuwen bevolking

Activiteiten binnen
taak

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de coördinerende en uitvoerende
taken.

nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

activiteit
Het analyseren van de relevante gegevens.
Het opstellen van een waarschuwingsplan/strategie.
Het beschikbaar krijgen van personeel en middelen
Het inzetten van personeel en middelen
Het uitvoering geven aan de waarschuwing.
Ontalarmeren.

bz
U
U
U
U
U
U

brw
C
C
C
C
C
C

ext
U
U
U
U
U
U

ghor
U
U
U
U
U
U

pol
U
U
U
U
U
U

Legenda
C
discipline die de taak coördineert.
(C)
discipline die afhankelijk van de aard van het incident, de calamiteit of crisis belast is met de
operationele leiding en de coördinatie van de taak ter hand neemt.
U
discipline die, indien ingeschakeld, mede betrokken is bij de uitvoering van (onderdelen van)
de taak of bij de afstemming daarover.
discipline die geen taak heeft.
B
discipline die bevoegd gezag is, niet zijnde de burgemeester.
Opmerking: In deze deeltaak wordt de coördinerende dienst bepaald door de aard van het incident
· Chemisch, nucleair: brandweer
· Biologisch: GHOR
· Milieu: team Bevolkingszorg
De externe partners zijn o.a. bedrijfsdeskundigen, Omroep Gelderland
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Hoofdstuk 4

Deelplan Geneeskundige Zorg

Schema

De plaats van de geneeskundige zorg binnen de crisisorganisatie.

Inleiding

De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de
coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening in het kader van de
rampenbestrijding en crisisbeheersing en met de advisering van andere overheden en
organisaties op dat gebied.

Geneeskundige
zorg

De geneeskundige zorg tijdens crisissituaties wordt geleverd door verschillende
organisaties, zoals ambulancediensten, de GGD, huisartsen, ziekenhuizen, GGZ
instellingen, slachtofferhulp, maatschappelijk werk, apothekers, verloskundigen en het
Nederlands Rode Kruis. De GHOR vormt een schakel tussen die organisaties. Het gaat
om de uitvoering van de volgende hoofdtaken:
Acute gezondheidszorg
Publieke gezondheidszorg
Daarnaast zijn er twee ondersteunende taken:
Informatiemanagement
Ondersteuningsmanagement

Uitvoering

De taken die binnen de geneeskundige zorg vallen, worden uitgevoerd door operationele
eenheden onder leiding van de algemeen commandant geneeskundige zorg. De
operationele eenheden worden ter plaatse aangestuurd door de Officier van Dienst
Geneeskundig en daarbuiten door de crisiscoördinatoren van de desbetreffende
zorginstellingen. De processen Publieke Gezondheidszorg en Acute Gezondheidszorg
worden elk aangestuurd door de hoofden PG / AG.
De processen binnen de zorginstellingen vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de
(crisis)manager zorginstellingen.
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4.1

Hoofdtaak Acute gezondheidszorg

Doel

De hoofdtaak acute gezondheidszorg heeft tot doel het gecoördineerd en
adequaat organiseren van geneeskundige hulp voor gewonden als gevolg van
rampen en zware ongevallen.
Uitgangspunt hierbij is dat de geneeskundige hulp een keten van
samenhangende handelingen vormt vanaf het opsporen/ redden van gewonden,
eerste hulp en transport tot het moment dat verdere behandeling (in een
ziekenhuis) niet meer nodig is.

Doelgroep

Slachtoffers

Verantwoordelijkheden
/ bevoegdheden

De GHOR is taakverantwoordelijke (coördinatie, aansturing, regie en advisering
van de geneeskundige hulpverlening)
Uitvoering vindt plaats door de reguliere keten van acute zorg.

Taken

De volgende taken moeten in het kader van deze hoofdtaak worden
uitgevoerd:
• Het organiseren en uitvoeren van de geneeskundige hulpverlening en
opvang van gewonde personen ter plaatse van het incident (triage en
behandelen)
• Het vervoeren van gewonde personen naar ziekenhuizen/behandelcentra
(gewondenspreidingsplan) (vervoeren).

Oude processen

Spoedeisende medische hulpverlening (SMH)

Aandachtspunten

•

•
•

Bij een groot aantal gewonde slachtoffers kan de hulpverleningsketen
worden gesplitst in een hoofdketen en een nevenketen. De hoofdketen kan
zich richten op alle spoedeisende ziekenhuisbehandelingen, terwijl de
nevenketen zich kan richten op (ambulante) gewonde slachtoffers.
Triage en eerste hulp zoveel mogelijk ter plaatse en door professionele
hulpverleners laten uitvoeren.
Goede registratie borgen.

Aandachtspunten in geval van terrorisme:
• Het risico van vervolgaanslagen vraagt bijzondere aandacht voor de keuze
voor een locatie van het gewondennest.
• Het risico op vervolgaanslagen belemmert de inzet van hulpverleners.
• Tenzij er een harde aanwijzing is voor een vervolgaanslag zal de redding
ten alle tijde door blijven gaan.
• Overweeg de mogelijkheid om over te gaan op ‘grijpreddingen’ door de
brandweer (het redden van relatief eenvoudig te bereiken / redden
slachtoffers binnen een beperkt beschikbare tijd).
• Psychologische effecten van de aanslag op hulpverleners en slachtoffers
beïnvloeden het oordeelsvermogen waardoor redding wordt bemoeilijkt.
• CBRN: De redding van besmette slachtoffers versus het voorkomen van
verdere besmetting vereist expertise om besmettingsrisico’s te meten. Op
dit moment worden deze metingen nog niet standaard verricht.
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Relevante planvorming

Procesplannenboek GHOR Gelderland Midden
Ziekenhuisrampenopvangplan (ZIROP)
Huisartsenrampenopvangplan (HAROP)
Pariter
GGD rampenopvangplan (GROP)

Activiteiten binnen
taak

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de coördinerende en uitvoerende
taken.

nr
1.
2.
3.
4.
5.

activiteit
Het analyseren van de relevante gegevens.
Het opstellen van een plan mbt de geneeskundige
hulpverlening
Het beschikbaar krijgen van personeel en middelen
Het inzetten van personeel en middelen
Het informeren van publiek, de bevolking en andere
belanghebbenden

bz
U

C

brw
U
U

ext
U
U

ghor
C
C

pol
U
U

U
U

U
U

C
C
U

U
U

Legenda
C
discipline die de taak coördineert.
(C)
discipline die afhankelijk van de aard van het incident, de calamiteit of crisis belast is met de
operationele leiding en de coördinatie van de taak ter hand neemt.
U
discipline die, indien ingeschakeld, mede betrokken is bij de uitvoering van (onderdelen van)
de taak of bij de afstemming daarover.
discipline die geen taak heeft.
B
discipline die bevoegd gezag is, niet zijnde de burgemeester.

De externe partners zijn o.a. Regionale Ambulancevoorziening (RAV), het Nederlandse Rode Kruis (NRK),
traumacentra, ziekenhuizen en huisartsen(posten).
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4.2

Hoofdtaak Publieke Gezondheidszorg

Doel

Publieke gezondheidszorg wordt verdeeld in vier deeltaken:
•
•
•
•

Psychosociale hulpverlening heeft tot doel om getroffenen al dan niet
collectief en door middel van professionele begeleiding het gevoel van
zelfcontrole na een schokkende gebeurtenis terug te laten krijgen.
Gezondheidsonderzoek levert een bijdrage aan het herstel van fysieke en
psychologische gevolgen van rampen en zware ongevallen.
Infectieziektebestrijding richt zich op het voorkomen of beperken van
besmetting met virussen en bacteriën via lucht, voedsel en lichamelijk
contact.
Medische milieukunde heeft als doel het beschermen en bevorderen van de
gezondheid van burgers door het contact met milieudeterminanten te
voorkomen dan wel beperken.

Doelgroep

Slachtoffers (direct en indirect), de bevolking en hulpverleners.

Verantwoordelijkheden
/ bevoegdheden

De GHOR is taakverantwoordelijk. (coördinatie, aansturing, regie en advisering
van de geneeskundige hulpverlening)
De daadwerkelijke uitvoering van de primaire zorgprocessen vindt plaats door
de regulier keten.

Taken

De volgende taken moeten in het kader van de hoofdtaak publieke
gezondheidszorg worden uitgevoerd:
• beoordeling van risico’s en maatregelen. Het betreft hier onderzoek naar en
advies over mogelijke nadelige invloeden op de gezondheid, zowel op korte
als lange termijn.
• Uitvoering van maatregelen.
• Psychosociale opvang in de acute en eerste nazorgfase
• Voorlichting met als doel het geruststellen van getroffenen en het geven van
uitleg over normale stressreacties.
• PSHOR registratie van slachtoffers
• Psychosociale nazorg.

Oude processen

Publieke openbare gezondheidszorg (POG) en Psychosociale hulpverlening bij
ongevallen en rampen (PSHOR).

Aandachtspunten

•
•

•
•
•

•

Vaststellen van de aard, omvang en graad van de bedreigingen en
eventuele besmettingen.
Communicatie over de te nemen (preventieve) medische-hygiënische
maatregelen van:
- Bestuur;
- Bevolking;
- Hulpverleners.
Verstrekken van collectieve, preventieve (profylactische) medicatie.
Repatriëring van meerdere patiënten die in het buitenland in een ziekenhuis
zijn behandeld gaat in principe via het Calamiteitenhospitaal te Utrecht.
In de deeltaak PSHOR gaat het meestal om een onverwachte, in aanvang
onoverzichtelijke, gebeurtenis waardoor meerdere mensen getroffen
worden en die een grote mate van destructie en / of menselijk lijden tot
gevolg heeft.
Psychosociale hulpverlening voor de hulpverleners maakt onderdeel uit van
evaluatie van het handelen achteraf.
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•
•
•
•
•

De psychosociale hulpverlening zal voornamelijk een collectief karakter
dragen.
Individuele hulpverlening volgt zonodig in de nazorgfase.
Tot de doelgroep kunnen zowel de direct als de indirect getroffenen worden
gerekend.
Confessionele geestelijke verzorging = pastorale nazorg.
Goede registratie borgen.

Aandachtspunten terrorisme:
• Er is onvoldoende capaciteit van quarantaine- en isolatiefaciliteiten voor
grootschalige aanslagen met besmettelijke chemische of biologische
wapens.
• Alleen voor een pokkenuitbraak en influenzapandemie heeft extra
voorbereiding plaatsgevonden (draaiboeken, vaccins, etc.). Voor andere
biologische en chemische wapens niet.
• NBC-decontaminatiecontainers van de steunpuntregio’s kunnen worden
ingezet.
• Het traumatiserend effect op slachtoffers van een aanslag is voorspelbaar
groter dan bij een ander incident. De aanslag is immers doelbewust
veroorzaakt: burgers zijn niet in staat geweest de eigen situatie te
beveiligen. De publieke ruimte is daarmee onveilig geworden.
• Een zelfde effect treft de hulpverleners. Daarnaast moeten zij werken onder
traumatiserende omstandigheden

Relevante planvorming

Procesplannenboek GHOR Gelderland Midden
GGD rampenopvangplan (GROP)
Draaiboeken infectieziekten
Procesbeschrijvingen GROP

Activiteiten binnen
taak

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de coördinerende en uitvoerende
taken.

nr
1.
2.
3.
4.
5.
6

activiteit
Het analyseren van de relevante gegevens.
Het opstellen van een plan voor de publieke
gezondheidszorg
Het beschikbaar krijgen van personeel en middelen
Het inzetten van personeel en middelen
Uitvoering geven aan het inzetplan.
Nazorgactiviteiten / De controle op de geestelijke
gezondheidszorg.

bz
U

brw
U

ext
U
U

ghor
C
C

pol
U

U
U
U
U

U
U
U

U
U
U
U

C
C
C
C

U
U
U

Legenda
C
discipline die de taak coördineert.
(C)
discipline die afhankelijk van de aard van het incident, de calamiteit of crisis belast is met de
operationele leiding en de coördinatie van de taak ter hand neemt.
U
discipline die, indien ingeschakeld, mede betrokken is bij de uitvoering van (onderdelen van)
de taak of bij de afstemming daarover.
discipline die geen taak heeft.
B
discipline die bevoegd gezag is, niet zijnde de burgemeester.
De externe partners zijn o.a. Huisartsenzorg, traumacentra, ziekenhuizen, GGD, instellingen voor
geestelijke gezondheidszorg (GGZ), Algemeen maatschappelijk werk (AMW), Slachtofferhulp Nederland
(SHN),
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Hoofdstuk 5

Deelplan Politiezorg

Schema

De plaats van de Politiezorg binnen de crisisorganisatie

Inleiding

De inrichting van de crisisorganisatie voor politiezorg is in handen van de politie en
staat beschreven in dit “Deelplan politiezorg”.

Politiezorg

De politiezorg kent de volgende hoofdtaken:
• Mobiliteit:
• Ordehandhaving
• Bewaken en beveiligen
• Opsporing
• Interventie
Daarnaast zijn er twee ondersteunende taken:
• Informatiemanagement
• Ondersteuningsmanagement

Uitvoering

De taken politiezorg worden uitgevoerd door operationele eenheden onder leiding van
de algemeen commandant politiezorg. Ze worden ter plaatse aangestuurd door de
Officier van Dienst of door de stafsectie politiezorg.
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5.1

Hoofdtaak Mobiliteit

Doel

In het kader van het ongestoord en veilig laten verlopen van een
evenement/gebeurtenis/incident/crisis is het hoofd Mobiliteit verantwoordelijk
voor een ongestoorde, veilige circulatie van het verkeer alsmede voor begidsen
en begeleiden. Onder verkeer wordt in dit verband verstaan: goederen- en
mensenstromen. Dit is anders dan crowd management, crowd control en riot
control, dat gericht is op het sturen en ingrijpen op mensenmassa’s in het kader
van openbare orde en veiligheid (zie hoofdtaak Ordehandhaving).

Doelgroep

Deze hoofdtaak wordt uitgevoerd ten behoeve van:
de bij de hulpverlening betrokken organisaties/ personen,
de bevolking,
overige belanghebbenden.

Verantwoordelijkheden
/ bevoegdheden

Het hoofd Mobiliteit is onder leiding van de algemeen commandant
verantwoordelijk voor deze hoofdtaak. Indien de hoofdtaak niet geactiveerd
wordt dan kan mobiliteit vallen onder de verantwoording van het hoofd
Ordehandhaving.
Bijzonderheid is dat de wegbeheerder verantwoordelijk is voor de vooraf te
treffen voorzieningen, zoals verkeerscirculatieplannen en middelen
(hekken/bebording).

Taken

De hoofdtaak mobiliteit wordt verdeeld in twee deeltaken:
Dynamisch en statisch verkeersmanagement (scheppen en in
standhouden van mobiliteit).
Verkeershandhaving en opsporing (herstellen niet bestaande mobiliteit en
onderzoek ter opheldering van verkeersongevallen).
De volgende taken dienen te worden uitgevoerd:
Het regelen en controleren van alle verkeersbewegingen in het
ondersteuningsgebied en waar nodig in de veiligheidszone.
Het afzetten van wegen. Hierbij moet ook gedacht worden aan vaarwegen,
spoorwegen en luchtverkeer. Het afschermen van objecten en terreinen/
gebieden. (Het afzetten/ afschermen van ongevalplaatsen behoort tot de
dagelijkse werkzaamheden van de politie).
Het begidsen van hulpverleningseenheden van een loodspost naar een
uitgangsstelling en, zo nodig, naar het crisisgebied.
Het begeleiden van hulpverleningseenheden van het crisisgebied naar
nader te bepalen locaties (ziekenhuizen, opvangcentra etc.).
Het begeleiden van de verkeersstromen en transporten van evacués.
Het opsporingsonderzoek naar aanleiding van eventueel gepleegde
verkeersmisdrijven.
Opmerking:
Omdat de plaats van het incident of de calamiteit/crisis vooraf vaak niet bekend
is, kan de voorbereiding daarop slechts globaal zijn.
Taken hoofd Mobiliteit (HMob)
Het hoofd Mobiliteit is verantwoordelijk voor de inrichting van de
mobiliteitsorganisatie en ziet toe dat opdracht is gegeven tot het verrichten van
twee voorgenoemde deeltaken.
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Hij/zij draagt zorg voor:
het informeren van de algemeen commandant over de operationele
voortgang van de mobiliteitsorganisatie en de afwijking van de beoogde
operationele resultaten van de mobiliteitsorganisatie;
het geven van leiding aan en coördineren van de werkzaamheden van de
operationele politie-eenheden;
het maken van een operationeel/tactisch basisplan en het opstellen van
operationele/tactische kaders;
de coördinatie van het opsporingsonderzoek naar aanleiding van
eventueel gepleegde verkeersmisdrijven;
het plegen van overleg met de algemeen commandant en de overige
hoofden binnen de SGBO;
het tactisch en operationeel afstemmen met de ketenpartners.

Oude processen

De ‘oude’ politieprocessen ‘verkeer regelen’, ‘begidsen’ en ‘afzetten en
afschermen’ zijn in deze hoofdtaak geïntegreerd.

Aandachtspunten

De aandachtspunten bij deze hoofdtaak zijn als volgt:
De eerst aankomende eenheden dragen zo nodig/ zo mogelijk zelf zorg
voor afzetting/afscherming van de plaats incident.
Het gebied, waarbinnen sprake is van intensieve hulpverlening
(hulpverleningsgebied) wordt met een binnengrens afgebakend. Een
buitengrens markeert het ondersteuningsgebied. Dit gebied wordt
afgeschermd van de omgeving (ramptoerisme).
Toegang door niet-politiefunctionarissen regelen met legitimatiebewijzen
(o.a. d.m.v. de crisispas).
Onder meer in het belang van het sporenonderzoek dient afzetten en
bewaken van het rampterrein zo snel mogelijk te geschieden.
Deze taak kan eventueel worden gecombineerd met beveiligingstaken en
ordehandhaving.
Ingeval van een neergestort militair luchtvaartuig zal de bewaking worden
overgenomen door personeel van het ministerie van defensie.
Het begidsen van hulpverleningseenheden van een loodspost naar een
uitgangsstelling en zo nodig naar het ongeval- / rampterrein. Dit tenzij in de
voorbereiding (bestrijdingsplan) door de gemeente al verwijsborden naar
de UGS’n zijn geplaatst.
Bepaalde transporten van en naar het rampterrein behoeven
politiebegeleiding.
Ter beheersing van de verkeersstromen dient zo snel mogelijk een
verkeerscirculatieplan te worden opgesteld.
Indien nodig rekening houden met verkeer te water, via het spoor en / of in
de lucht.
Aandachtspunten in geval van terrorisme:
Met betrekking tot het afzetten van het crisisgebied dienen de volgende
aandachtspunten in overweging te worden genomen:
Na een aanslag moet rekening gehouden worden met een vervolgaanslag
(op dezelfde locatie of elders).
Met betrekking tot het verkeer regelen en de begidsing dient bij een
terroristische aanslag rekening te worden gehouden met bijzondere
bijstand (DSI: Dienst Speciale Interventies, BBE: Bijzondere Bijstands
Eenheid, décontaminatie-containers en militaire eenheden) die mogelijk
naar het crisisgebied begeleid moeten worden. Deze diensten dienen op
de hoogte te worden gebracht van het verkeerscirculatieplan.
Het openbaar vervoer is een gekend doelwit van aanslagen. Bij dreiging
zal het openbaar vervoer bijzondere aandacht behoeven. De bevolking kan
het openbaar vervoer gaan mijden uit angst voor aanslagen. Dit heeft als
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gevolg dat men op zoek gaat naar een alternatieve wijze van vervoer,
waardoor het verkeer ontregeld kan worden.
Bij aanslagen met CBRN-wapens (Chemisch, Biologisch, Radiologisch,
Nucleair) is het niet mogelijk om het effectgebied snel te bepalen en af te
zetten.

Relevante planvorming

N.v.t.

Activiteiten binnen
taak

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de coördinerende en uitvoerende
taken.

nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

activiteit
Het analyseren van de relevante gegevens.
Het VOORAF opstellen van een verkeerscirculatieplan,
bijvoorbeeld in bestrijdingsplannen.
Het opstellen van een verkeerscirculatieplan TIJDENS
een calamiteit/crisis.
Het opstellen van een begidsingsplan.
Het verspreiden van het verkeerscirculatieplan.
Het beschikbaar krijgen van personeel en middelen.
Het inzetten van personeel en middelen.
Het informeren van het publiek, de bevolking en andere
belanghebbenden (relatie hoofdtaak communicatie).
Het uitvaardigen van aanwijzingen/ noodverordeningen/
noodbevel m.b.t. afzettingsmaatregelen op basis van de
gemeentewet.

bz
U
C

brw
U
-

ext
U
C

ghor
U
-

pol
C
U

U

U

-

U

C

U
U
C

U
U
U

U

U
U
U

C
C
C
C
U

C

-

U

-

U

Legenda
C
discipline die de taak coördineert.
(C)
discipline die afhankelijk van de aard van het incident, de calamiteit of crisis belast is met de
operationele leiding en de coördinatie van de taak ter hand neemt.
U
discipline die, indien ingeschakeld, mede betrokken is bij de uitvoering van (onderdelen van)
de taak of bij de afstemming daarover.
discipline die geen taak heeft.
B
discipline die bevoegd gezag is, niet zijnde de burgemeester.

Externe partijen bij punt 2 zijn de Provincie en Rijkswaterstaat.
Externe partij bij punt 1, 8 en 9 is het Openbaar Ministerie.
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5.2

Hoofdtaak Ordehandhaving

Doel

Doel van de hoofdtaak ordehandhaving is het veilig, ongestoord en ordelijk laten
verlopen van een evenement/gebeurtenis/incident/crisis, het voorkomen van
ordeverstoringen en het daadwerkelijk handhaven van de rechtsorde (het
handhaven van de openbare orde en het strafrechtelijk handhaven van de
rechtsorde).

Doelgroep

Deze hoofdtaak is bedoeld voor alle personen in en rondom het bedreigde
gebied.

Verantwoordelijkheden
/ bevoegdheden

Het hoofd Ordehandhaving is onder leiding van de algemeen commandant
verantwoordelijk voor deze hoofdtaak. Indien er tevens sprake is van
strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, is daar het hoofd Opsporing
onder leiding van de algemeen commandant voor verantwoordelijk.
Opmerkingen:
- Voor de openbare orde draagt de burgemeester de verantwoordelijkheid.
- Voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde draagt de
hoofdofficier van justitie de verantwoordelijkheid.

Taken

De volgende taken moeten in het kader van deze hoofdtaak worden
uitgevoerd1:
- Handhaven van de rechtsorde, met name de openbare orde.
- Het (mede) ontruimen (snel, acuut gevaar) van een gebied, niet zijnde een
(geplande) evacuatie.
Taken hoofd Ordehandhaving (Hoha)
Hoofd Ordehandhaving is verantwoordelijk voor de ordehandhaving gericht op
de drie deeltaken:
- Crowd management (scheppen van gewenste orde).
- Crowd control (handhaven van bestaande orde).
- Riot control (herstel van niet bestaande orde).
Hij/zij draagt zorg voor:
- het geven van leiding aan en coördineren van de werkzaamheden van de
operationele taak/locatiecommandanten en het eventueel geformeerde
actiecentrum;
- het maken van een tactisch basisplan en het opstellen van tactische kaders;
- het plegen van overleg met de algemeen commandant en de overige
hoofden binnen de SGBO;
- het afstemmen met de verschillende operationele diensten;
- het door middel van politiemaatregelen scheppen van de gewenste orde met
als doel het ordelijk verlopen van massabijeenkomsten;
- het handhaven van de bestaande orde met als doel het voorkomen van
rellen en andere wanordelijkheden;
- het herstellen van de niet bestaande orde naar het gewenste niveau van
orde door middel van het neutraliseren van de wanordelijkheden.

Opmerkingen:
1

Het referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 heeft hiernaast nog een knop ‘Handhaven netwerken’. In Gelderland-Midden is een
dergelijke knop niet ingericht en valt dit onder Ordehandhaving.
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In specifieke situaties zal steeds in overleg met de burgemeester en/of de
hoofdofficier van justitie worden bepaald welke tolerantiegrenzen door de
politie zullen worden gehanteerd en welke beleidsuitgangspunten daaraan
ten grondslag liggen.
Indien de recherchemaatregelen uitsluitend betrekking hebben op de
verwerking van arrestanten, dan kan dit ook geschieden onder
verantwoording van het hoofd Ordehandhaving.

Oude processen

De ‘oude’ politieprocessen ‘ontruimen’ en ‘handhaven rechtsorde’ zijn in deze
hoofdtaak geïntegreerd.

Aandachtspunten

Bij het handhaven van de openbare orde is de politie ondergeschikt aan de
burgemeester. Bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde heeft de
officier van justitie het gezag over de politie. Met het oog daarop kan het
noodzakelijk zijn de officier van justitie bij de bepaling van het beleid te
betrekken.
Aandachtspunten in geval van terrorisme:
- Bij een (dreiging) van een terroristische aanslag is er sprake van een
samenloop van crisisbeheersingswerkzaamheden in het kader van de
openbare orde en veiligheid en strafrechtelijk onderzoek naar de (dreiging
van) de aanslag.
- Informatie uit inlichtingendiensten en politie bereiken zowel de
burgemeester, alsook de hoofdofficier. In sommige gevallen zijn dit separate
informatie- en adviestrajecten.
- Door de hoofdofficier van justitie kan inzet van de DSI worden verzocht. Zie
verder de hoofdtaak Interventie.

Relevante planvorming

N.v.t.

Activiteiten binnen
taak

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de coördinerende en uitvoerende
taken.

nr
1.
2.
3.
4.
5.

activiteit
Het analyseren van de relevante gegevens
Het opstellen van een plan voor het handhaven van de
rechtsorde.
Het beschikbaar krijgen van personeel en middelen.
Het inzetten van personeel en middelen.
De strafrechtelijk handhaving van de rechtsorde.

bz
U
U

brw
-

ext
U
U

ghor
-

pol
C
C

U
-

-

U
U
U

-

C
C
C

Legenda
C
discipline die de taak coördineert.
(C)
discipline die afhankelijk van de aard van het incident, de calamiteit of crisis belast is met de
operationele leiding en de coördinatie van de taak ter hand neemt.
U
discipline die, indien ingeschakeld, mede betrokken is bij de uitvoering van (onderdelen van)
de taak of bij de afstemming daarover.
discipline die geen taak heeft.
B
discipline die bevoegd gezag is, niet zijnde de burgemeester.

Externe partij in deze is het Openbaar Ministerie.
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5.3

Hoofdtaak Bewaken en Beveiligen

Doel

Doel van de hoofdtaak bewaken en beveiligen is het bewaken en beveiligen van
de daarvoor in aanmerking komende subjecten, objecten, diensten en plaatsen,
indien de aantasting van de veiligheid zulke vormen dreigt aan te nemen dat
daar zelfstandig geen weerstand aan geboden kan worden.

Doelgroep

Deze hoofdtaak is bedoeld voor het bewaken en beveiligen van subjecten,
objecten, diensten en plaatsen.

Verantwoordelijkheden
/ bevoegdheden

Deze taak verricht de politie onder gezag van de officier van justitie (Stelsel
Bewaken en Beveiligen). Het hoofd Bewaken en Beveiligen is onder leiding van
de algemeen commandant de uitvoeringsverantwoordelijke voor deze taak.

Taken

De hoofdtaak bewaken en beveiligen wordt verdeeld in twee deeltaken:
Bewaken en beveiligen subjecten.
Bewaken en beveiligen objecten, diensten en plaatsen.
Taken hoofd Bewaken en Beveiliging (HBB)
Het hoofd Bewaken en Beveiligen is verantwoordelijk voor de bovengenoemde
deeltaken.
Hij/zij draagt zorg voor:
het observeren van de omgeving van bepaalde objecten of diensten zodat
bij het signaleren van onregelmatigheden zo spoedig mogelijk kan worden
ingegrepen dan wel assistentie kan worden ingeroepen, alsmede het
treffen van (preventieve) veiligheidsmaatregelen;
het actief rekening houden met de inzet van zwaardere geweldsmiddelen
bij de beveiliging van subjecten, objecten of diensten waarbij er in beginsel
vanuit wordt gegaan dat fysiek handelend optreden door politie
noodzakelijk is of zal zijn om ernstige strafbare feiten te voorkomen of
beëindigen of voor het afwenden van dreigende situaties of aanslagen;
het plegen van overleg met de algemeen commandant en de overige
hoofden binnen de SGBO;
het afstemmen met vertegenwoordigers van het bevoegd gezag;
het afstemmen met de verschillende operationele diensten;
het afstemmen met de verschillende landelijke diensten en Ministeries.

Oude processen

Het ‘oude’ politieproces ‘afzetten en afschermen’ is in deze hoofdtaak
geïntegreerd.

Aandachtspunten

De aandachtspunten bij deze hoofdtaak zijn als volgt:
Bewaken: de grootschalige of bijzondere (ketengeoriënteerde)
politiemaatregelen, gericht op het bewaken, observeren, signaleren en de
daaraan verbonden maatregelen tot het afslaan van de (dreigende)
aantasting van de integriteit.
Beveiligen: Bij beveiliging wordt er in beginsel van uitgegaan dat fysiek
handelend optreden door politie noodzakelijk is of zal zijn om ernstige
strafbare feiten te voorkomen of beëindigen of voor het afwenden van
dreigende situaties of aanslagen.

Aandachtspunten in geval van terrorisme:
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Dreigingen ten aanzien van subjecten, objecten, diensten of plaatsen
worden primair afgewend door maatregelen te nemen conform de
systematiek van het Stelsel Bewaken en Beveiligen. Dit kan een
terroristische dreiging zijn.

Relevante planvorming

N.v.t.

Activiteiten binnen
taak

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de coördinerende en uitvoerende
taken.

nr
1.
2.
3.
4.

activiteit
Het analyseren van de relevante gegevens.
Het opstellen van een plan voor het bewaken &
beveiligen.
Het beschikbaar krijgen van personeel en middelen.
Het inzetten van personeel en middelen.

bz
U
U

brw
-

ext
B
C/B

ghor
-

pol
C
C

U
-

-

-

-

C
C

Legenda
C
discipline die de taak coördineert.
(C)
discipline die afhankelijk van de aard van het incident, de calamiteit of crisis belast is met de
operationele leiding en de coördinatie van de taak ter hand neemt.
U
discipline die, indien ingeschakeld, mede betrokken is bij de uitvoering van (onderdelen van)
de taak of bij de afstemming daarover.
discipline die geen taak heeft.
B
discipline die bevoegd gezag is, niet zijnde de burgemeester.

Externe partij in deze is het Openbaar Ministerie.
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5.4

Hoofdtaak Opsporing

Doel

Doel van deze hoofdtaak is het doen van onderzoek naar de oorzaak van het
incident/de calamiteit/ crisis met als doel het opsporen van strafbare feiten
alsmede het verrichten van opsporingshandelingen gericht op de afhandeling
van een groot aantal aanhoudingen (binnen de stafsectie Politiezorg). Hieronder
vallen tevens preparatie en pro-actie.

Doelgroep

Deze taak is bestemd voor de opsporingsambtenaren van politie, Koninklijke
Marechaussee, bijzondere opsporingsdiensten en overige buitengewone
opsporingsambtenaren (BOA’s) voor zover zij ingezet worden bij de opsporing
in de crisisbestrijding.

Verantwoordelijkheden
/ bevoegdheden

Het hoofd Opsporing politie is onder leiding van de algemeen commandant
verantwoordelijk voor deze hoofdtaak. Zodra er andere onderzoeken gedaan
worden (door externe instanties), dan houdt de politie de regie op de
afstemming tussen de onderzoekende instanties.

Taken

De volgende taken moeten in het kader van deze taak worden uitgevoerd:
Het opsporen van strafbare feiten.
Een voorspoedige afhandeling van een bepaald volume aanhoudingen.
Bergen, identificeren en registreren van overleden slachtoffers.
Taken hoofd Opsporing (Hops)
Het hoofd Opsporing politie is verantwoordelijk voor de aansturing van het
operationeel proces gericht op de drie deeltaken:
Grootschalige Opsporing;
Bijzondere Opsporing;
Recherchemaatregelen (waaronder het afhandelen van grote aantallen
arrestanten).
Hij/zij draagt zorg voor:
het tijdens de bestrijding van het incident/ de calamiteit verzamelen van
feiten en gegevens;
het coördineren van alle strafrechtelijke opsporingsactiviteiten;
het instellen van technisch onderzoek op plaats incident/ calamiteit;
het opmaken van proces-verbaal;
het vastleggen van de situatie waarin overleden slachtoffers worden
aangetroffen, het vaststellen van de identiteit en het bergen van deze
slachtoffers (opsporingsexpertise);
tactische en forensische identificatie vermiste/overleden slachtoffers
(opsporingsexpertise).
Opmerking:
Omdat aard en aanleiding van een crisis niet op voorhand bekend zijn, kan
uitwerking van deze taak slechts op hoofdlijnen plaatsvinden.
Indien de recherchemaatregelen uitsluitend betrekking hebben op de
verwerking van arrestanten, dan kan dit ook geschieden onder de
verantwoording van het hoofd Ordehandhaving.

Oude processen

De ‘oude’ politieprocessen ‘strafrechtelijk onderzoek’ en “identificatie
slachtoffers”zijn in deze hoofdtaak geïntegreerd.
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Aandachtspunten

Als daartoe aanleiding bestaat, geschiedt strafrechtelijk onderzoek naar de
oorzaak van de ramp. Daartoe worden reeds tijdens de bestrijding feiten
verzameld:
Horen van getuigen en verhoren van eventuele verdachten.
In beslag nemen van sporen, voorwerpen en lichamen van slachtoffers ten
behoeve van het (forensisch) onderzoek, waaronder het vaststellen van de
doodsoorzaak.
Verzamelen en registreren van alle overige, op het rampterrein
aangetroffen, voorwerpen die voor het onderzoek van belang (kunnen)
zijn.
Na registratie- ter beschikking stellen van de gevonden voorwerpen aan de
teams die in het mortuarium zijn belast met de identificatie.
Teruggeven van de voorwerpen aan de rechthebbenden.
De voor identificatie noodzakelijke maatregelen kunnen conflicteren met de
hulpverlening (opsporings-expertise).
De stoffelijke overschotten (ook van hulpverleners) worden door de politie
in beslag genomen en ter beschikkinggesteld van justitie (opsporingsexpertise).
Verplaatsen of transporteren van stoffelijke overschotten mag alleen
gebeuren in opdracht van een (hulp)officier van justitie (opsporingsexpertise).
Overig onderzoek:
Daarnaast geschiedt bij een ramp of een zwaar ongeval strafrechtelijk
onderzoek naar delicten zoals het niet naleven van
vergunningvoorwaarden/noodverordeningen en delicten die in de sfeer van
de ramp plaatsvinden zoals plundering en dergelijke. Zo nodig in
samenwerking / afstemming met externe onderzoekspartijen.
Het onderzoek wordt zodanig verricht dat de daadwerkelijke hulpverlening
niet onnodig in het gedrang komt.
Een dergelijk strafrechtelijk onderzoek vindt altijd plaats onder het gezag
van een zaaksofficier van justitie, daarvoor speciaal aangewezen door de
hoofdofficier.
Aandachtspunten in geval van terrorisme:
Bij een (dreiging van een) terroristische aanslag is er sprake van een
samenloop van crisisbeheersingswerkzaamheden in het kader van de
openbare orde en veiligheid en strafrechtelijk onderzoek naar de (dreiging
van de) aanslag.
Informatie uit inlichtingendiensten en politie bereiken zowel de
burgemeester, alsook de hoofdofficier. In sommige gevallen zijn dit
separate informatie- en adviestrajecten.
Door de HOvJ kan inzet van de DSI worden verzocht.
De landelijke terreurofficier zal als adviseur van de HOvJ optreden.
Bij een landelijke impact kan de HOvJ van het landelijk parket op lokaal
niveau aansluiten bij het strafrechtelijk onderzoek en mogelijk de Nationale
recherche inschakelen.
Een grootschalig opsporingsonderzoek zal worden opgestart. Dit kan tot
inzet/betrokkenheid van de Nationale Recherche leiden. Zeker bij een
aanslag met meerdere explosieven op verscheidene locaties moet een
enorm gebied worden onderzocht.
Het bron- en effectgebied worden ten behoeve van het
opsporingsonderzoek afgesloten en eventueel bewaakt.
In het kader van het strafrechtelijk onderzoek zal veel afstemming met de
andere hoofdtaken plaatsvinden.
De handelingen van hulpverleningsdiensten tijdens de bron- en
effectbestrijding kunnen belangrijke sporen voor het opsporingsonderzoek
vernietigen.
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Afhankelijk van de aard van de aanslag dient extra voorzichtigheid te
worden betracht door hulpverleners bij het in aanraking komen met
lichamen of voorwerpen die besmet kunnen zijn (opsporingsexpertise).
Indien de doodsoorzaak een ongeval met radioactieve of chemische
stoffen is of een besmettelijke ziekte, wordt de overledene niet behandeld
(o.b.v. instructies van artsen, stralingsdeskundigen of van deskundigen
gevaarlijke stoffen; LLN-TA2 en Regionale ontsmettingsfaciliteit3).
Bij CBRN-aanslagen kan het vrijgeven van lichamen aan de nabestaanden
problemen opleveren (opsporingsexpertise)

Relevante planvorming

N.v.t.

Activiteiten binnen
taak

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de coördinerende en uitvoerende
taken.

nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

activiteit
Het analyseren van de relevante gegevens.
Het opstellen van een plan voor het strafrechtelijk
onderzoek.
Het opstellen van een identificatieplan.
Het beschikbaar krijgen van personeel en middelen.
Het inzetten van personeel en middelen.
Het uitvoeren van het inzetplan slachtofferidentificatie.
De justitiële afhandeling.
Het informeren van het bevoegd gezag en overige
belanghebbenden (relatie met hoofdtaak communicatie).

bz
U
U

brw
U
-

ext
B
B

ghor
U
-

pol
C
C

U
U
U
U

U
U
-

B
B
B/C
B

U
U
U
U
-

C
C
C
C
U
C

Legenda
C
discipline die de taak coördineert.
(C)
discipline die afhankelijk van de aard van het incident, de calamiteit of crisis belast is met de
operationele leiding en de coördinatie van de taak ter hand neemt.
U
discipline die, indien ingeschakeld, mede betrokken is bij de uitvoering van (onderdelen van)
de taak of bij de afstemming daarover.
discipline die geen taak heeft.
B
discipline die bevoegd gezag is, niet zijnde de burgemeester.

Externe partij in deze is het Openbaar Ministerie.

2

Landelijk Laboratorium Netwerk-Terreur Aanslagen ; komt uit het ‘Protocol Verdachte Objecten’, versie 1.0 april 2006, van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
3
Volgt uit het landelijke ‘Protocol Decontaminatie; Operationele uitvoering van kleinschalige chemische besmettingen’.
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5.5

Hoofdtaak Interventie

Doel

Doel van deze hoofdtaak is het voorkomen of beëindigen van
levensbedreigende situaties door specialistische interventie-eenheden en/of
technische middelen, alsmede de (specialistische) beveiliging van personen,
objecten en/of geografische gebieden.

Doelgroep

Deze hoofdtaak is bedoeld voor de bij de hulpverlening betrokken
organisatie/personen en het OM.

Verantwoordelijkheden
/ bevoegdheden

Verantwoordelijk voor deze hoofdtaak is het hoofd Interventie. Hij werkt onder
leiding van de algemeen commandant. Als de taak Interventie wordt
geactiveerd, moet er altijd een hoofd Interventie zijn. Deze hoofdtaak kan niet
door een ander hoofd worden waargenomen.
Uitzondering:
Indien de DSI wordt ingezet, is hun commandant nevenschikkend aan de
algemeen commandant van de politie. Als de DSI wordt ingezet, is er altijd een
tweede Hoofd Interventie van de DSI aanwezig. Deze is verantwoordelijk voor
de “binnenring”.
Interventie vindt altijd plaats onder gezag van de hoofdofficier van justitie.

Taken

Het (direct) voorkomen of beëindigen van levensbedreigende situaties, met een
minimum aan risico onder de gegeven omstandigheden, uitgevoerd door
specialistische eenheden.
Taken hoofd Interventie (Hint)
Het hoofd Interventie is verantwoordelijk voor de aansturing van de operationele
hoofdtaak interventie:
Interventie (afslaan van een (dreigende) aantasting van integriteit van
subjecten, objecten, diensten of plaatsen via specialistische eenheden).
Tactische/technische observatie (kenmerkt zich door bijzondere
bevoegdheden en methodieken).
Onderhandelen.
Hij/zij draagt zorg voor de (bijzondere) politiemaatregelen (primaire processen)
gericht op:
het voorkomen en/of bevrijden van slachtoffer(s)
de interventie ter uitschakeling;
de interventie ter aanhouding;
het tactisch en technisch observeren.

Oude processen

N.v.t.

Aandachtspunten

Aandachtspunten bij deze hoofdtaak zijn als volgt:
Gelet op de bijzonderheid van het optreden worden de opdrachten hier niet
beschreven. De inhoud van de opdrachten en de wijze van opdracht geven
wordt in de eigen taak beschreven.
Aan de politie is in het kader van de hoofdtaak Interventie een aantal
specifieke taken en bevoegdheden toegekend. Deze bevoegdheden zijn
wettelijk vastgelegd in een groot aantal daarop geënte reglementen,
besluiten e.d.
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Aandachtspunten in geval van terrorisme:
Bij (dreiging van) terroristische aanslagen zal deze taak een belangrijke rol
spelen.
Interventie kan plaatsvinden door inzet van eenheden met bijzondere
competenties, zoals de DSI of EODD.

Relevante planvorming

N.v.t.

Activiteiten binnen
taak

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de coördinerende en uitvoerende
taken.

nr
1.
2.
3.
4.
5.

activiteit
Het analyseren van de relevantie gegevens.
Het opstellen van een plan.
Het beschikbaar krijgen van personeel en middelen.
Het inzetten van personeel en middelen.
Het informeren van het publiek, de bevolking en andere
belanghebbenden.

bz
U
U
U

brw
-

ext
U
B/C
B
B

ghor
-

pol
C
C/U
C
C
C

Legenda
C
discipline die de taak coördineert.
(C)
discipline die afhankelijk van de aard van het incident, de calamiteit of crisis belast is met de
operationele leiding en de coördinatie van de taak ter hand neemt.
U
discipline die, indien ingeschakeld, mede betrokken is bij de uitvoering van (onderdelen van)
de taak of bij de afstemming daarover.
discipline die geen taak heeft.
B
discipline die bevoegd gezag is, niet zijnde de burgemeester.

Externe partij in deze is het Openbaar Ministerie.
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Hoofdstuk 6

Deelplan Informatiemanagement

Schema

De plaats van Informatiemanagement binnen de crisisorganisatie

Inleiding

Goede informatievoorziening is cruciaal voor een effectieve bestrijding van incidenten.
In de werkwijze Netcentrisch Werken VGGM is beschreven hoe de
informatieorganisatie is ingericht en hoe zij in de praktijk dient te functioneren. Het
gaat hierbij om de informatieorganisatie van het ROT als team en niet als
informatieorganisatie voor de afzonderlijke stafsecties. Deze vullen deze taak
eigenstandig in.

Informatiemanagement

Met informatiemanagement worden alle activiteiten bedoeld die gericht zijn op het
verzamelen, valideren, analyseren, filteren en doorleiden van informatie. In
Gelderland-Midden is de taak informatiemanagement zodanig ingericht dat
netcentrisch gewerkt wordt. Alle actoren beschikken op hetzelfde moment over
dezelfde informatie.

Uitvoering

De informatieorganisatie is erop gericht om binnen de hoofdstructuur van de
crisisorganisatie bij opschalingssituaties snel te komen tot een over de verschillende
teams gedeeld operationeel beeld (situatiebeeld genoemd) van de situatie. Dit
situatiebeeld dient als basis voor de te nemen besluiten en in te zetten acties.
Informatie voor het situatiebeeld wordt door alle niveaus aangeleverd.
Elke stafsectie heeft de beschikking over een eigen Hoofd Informatie (HIN). Deze
functionaris gaat over de informatiestroom binnen de eigen sectie. Het ROT als
geheel beschikt over een Informatiemanager, inclusief een sectie
Informatiemanagement. Deze gaat over de multidisciplinaire informatiestroom van het
gehele ROT en voert binnen het ROT de regie op het situatiebeeld.

Een regiefunctie op het situatiebeeld is nodig om te zorgen dat het beeld niet alleen
goed leesbaar en begrijpelijk is maar ook waar mogelijk gevalideerd. De regie over
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het totaalbeeld wordt (afhankelijk van de GRIP-fase) gevoerd door de meldkamer, het
COPI of het ROT.
Archivering
Er bestaat een wettelijke verplichting tot het bewaren van gegevens over de
rampenbestrijding (Archiefwet). In geval van een ramp of crisis wordt de
monodisciplinaire en multidisciplinaire informatiemanager belast met het lokaliseren
en verzamelen en bewaren van archiefbescheiden die informatie verschaffen over de
oorzaken, toedracht en bestrijding van de ramp of het zware ongeval; wettelijk dient
er een eindrapportage ten behoeve van de gemeenteraad te worden opgesteld.
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6.1

Hoofdtaak Informatiemanagement

Doel

Informatiemanagement heeft als doel het verzamelen, valideren, analyseren,
filteren en doorleiden van informatie.
Uitgangspunt hierbij is dat iedereen op hetzelfde moment de beschikking heeft
over dezelfde en actuele informatie, zodat iedereen op basis daarvan op zijn
eigen niveau tijdig de vereiste beslissingen kan nemen.
In Gelderland-Midden is de taak zo ingericht dat netcentrisch gewerkt kan
worden.

Doelgroep

Alle betrokkenen bij de bestrijding van een incident.

Verantwoordelijkheden
/ bevoegdheden

Informatiemanagement voor het gehele ROT is een multidisciplinaire taak onder
leiding van de Calamiteitencoördinator, Leider COPI of de Informatiemanager
ROT afhankelijk van de opschaling.
Uitvoering vindt plaats in de gehele rampbestrijdingsorganisatie.

Taken

De volgende taken moeten in het kader van deze taak worden
uitgevoerd:
• Het verzamelen van informatie bij alle betrokkenen.
• Het valideren van informatie.
• Het analyseren en filteren van informatie.
• Het doorleiden van informatie.

Oude processen

N.v.t.

Aandachtspunten

•
•
•

Het tijdig verzamelen van informatie.
Continue monitoring of alle informatie die gedeeld moet worden ook
daadwerkelijk gedeeld wordt.
Goede archivering borgen.

Relevante planvorming

Werkwijze Netcentrisch Werken VGGM

Activiteiten binnen
taak

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de coördinerende en uitvoerende
taken.
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nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

activiteit
Het verzamelen van de relevante informatie.
Het valideren van informatie.
Het analyseren van informatie.
Het filteren van informatie.
Het doorleiden van informatie.
Het beschikbaar krijgen van personeel en middelen
Het inzetten van personeel en middelen

Info
C
C
C
C
C
C
C

bz
U
U
U
U
U
U
U

brw
U
U
U
U
U
U
U

ext
U
U
U
U
U
U
U

ghor
U
U
U
U
U
U
U

pol
U
U
U
U
U
U
U

De coördinatie ligt in GRIP0 bij de Caco, in GRIP1 bij de Leider CoPI en bij GRIP2 en hoger bij de
informatiemanager ROT.

Legenda
C
discipline die de taak coördineert.
(C)
discipline die afhankelijk van de aard van het incident, de calamiteit of crisis belast is met de
operationele leiding en de coördinatie van de taak ter hand neemt.
U
discipline die, indien ingeschakeld, mede betrokken is bij de uitvoering van (onderdelen van)
de taak of bij de afstemming daarover.
discipline die geen taak heeft.
B
discipline die bevoegd gezag is, niet zijnde de burgemeester.

Externe partijen in deze zijn voornamelijk: betrokken partijen bij incident, zoals onder meer RWS,
waterschappen, nutsbedrijven, prorail etc.
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Hoofdstuk 7

Deelplan Logistiek / Ondersteuningsmanagement

Schema

De plaats van Ondersteuningsmanagement binnen de crisisorganisatie.

Inleiding

Multidisciplinaire aansturing van de ondersteuning met mensen en middelen vindt op
kleine schaal plaats. Iedere discipline regelt grotendeels zijn eigen ondersteuning en
heeft daarvoor in de stafsectie een hoofd ondersteuning (HON) opgenomen. In dit
deelplan gaat het niet om de monodisciplinaire ondersteuning maar om de
multidisciplinaire ondersteuning.

Logistiek /
Ondersteuningsmanagement

Met logistiek / ondersteuningsmanagement worden alle activiteiten bedoeld die
gericht zijn op het tijdig en in juiste kwaliteit / kwantiteit ter beschikking stellen van
facilitaire en personele voorzieningen.

Uitvoering

Elke stafsectie beschikt over een eigen Hoofd ondersteuning (HON). Deze
functionaris verzorgt de monodisciplinaire ondersteuning van de stafsectie. Het ROT
beschikt over een staffunctionaris Logistiek. Deze heeft de volgende taken. De
staffunctionaris logistiek coördineert, in samenspraak met de hoofden ondersteuning
van de verschillende stafsecties, de multidisciplinaire ondersteuning. Een aantal
zaken wordt multidisciplinair geregeld.
Daarnaast is de sectie logistiek verantwoordelijk voor de logistiek binnen het ROT en
de toegang tot het ROT.
Bij grootschalige incidenten, waarbij veel logistieke aspecten een rol spelen, kan
multidisciplinaire coördinatie van ondersteuning nodig zijn. Onder coördinatie van de
staffunctionaris logistiek kunnen de hoofden ondersteuning van de stafsecties
onderling afstemmen of en welke taken verdeeld worden.

Aanvragen bijstand
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Het aanvragen van grootschalige bijstand via het Landelijk Operationeel
Coördinatiecentrum (LOCC) moet ook multidisciplinair gecoördineerd worden tot één
gezamenlijke aanvraag van alle disciplines in de regio. Dit is een taak van de
staffunctionaris logistiek in het ROT, in overleg met de hoofden ondersteuning van de
monodisciplinaire stafsecties.
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7.1

Hoofdtaak Logistiek / Ondersteuningsmanagement

Doel

Logistiek / ondersteuningsmanagement heeft als doel het tijdig en in juiste
kwaliteit / kwantiteit ter beschikking stellen van facilitaire en personele
voorzieningen.
Multidisciplinaire aansturing van de ondersteuning met mensen en middelen
vindt op kleine schaal plaats. Iedere discipline regelt grotendeels zijn eigen
ondersteuning en heeft daarvoor binnen zijn eigen stafsectie een hoofd
ondersteuning opgenomen.

Doelgroep

Rampbestrijdingsorganisatie.

Verantwoordelijkheden
/ bevoegdheden

Logistiek / ondersteuningsmanagement is naast mono een multidisciplinaire
taak. Vanaf GRIP 2 wordt de multidisciplinaire ondersteuning uitgevoerd door
de sectie logistiek onder verantwoordelijkheid van de staffunctionaris logistiek.
Deze is verantwoordelijk voor de coördinatie van de multidisciplinaire
ondersteuning, de logistiek binnen het ROT en de toegang tot het ROT.

Taken

De volgende taken moeten in het kader van de taak logistiek /
ondersteuningsmanagement worden uitgevoerd:
• Organiseren multidisciplinaire logistiek.
• Logistiek binnen ROT.
• Aanvraag grootschalige bijstand via LOCC.
• Toegangsprocedure RCC.

Oude processen

Logistiek

Aandachtspunten

Relevante planvorming

Activiteiten binnen
taak

nr
1.
2
3.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de coördinerende en uitvoerende
taken.

activiteit
Het analyseren van de relevante gegevens.
Het beschikbaar krijgen van personeel en middelen
Het inzetten van personeel en middelen

Log
C
C
C

bz
U
U
U

brw
U
U
U

ext
U
U
U

ghor
U
U
U

pol
U
U
U

Multidisciplinaire logistiek wordt vanaf GRIP1 georganiseerd vanuit het CoPI onder verantwoordelijkheid
van de Leider CoPI. Vanaf GRIP2 en hoger is dit een verantwoordelijkheid van de staffunctionaris logistiek
binnen het ROT.
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Legenda
C
discipline die de taak coördineert.
(C)
discipline die afhankelijk van de aard van het incident, de calamiteit of crisis belast is met de
operationele leiding en de coördinatie van de taak ter hand neemt.
U
discipline die, indien ingeschakeld, mede betrokken is bij de uitvoering van (onderdelen van)
de taak of bij de afstemming daarover.
discipline die geen taak heeft.
B
discipline die bevoegd gezag is, niet zijnde de burgemeester.

De externe partners zijn o.a. verschillende leveranciers, het LOCC.
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Bijlagen

Bijlage 1

Besluit

Het Algemeen Bestuur van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden,

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van VGGM;
gelet op het bepaalde in artikel 16 van de Wet veiligheidsregio’s;

besluit :
het Regionaal Crisisplan Gelderland-Midden 2011-2014 deel 2 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur VGGM d.d. 19 december 2012.

De voorzitter,

Pauline Krikke

De secretaris,

Paul Joosten
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Bijlage 2

Verzendlijst

Burgemeesters en wethouders in de regio Gelderland-Midden
Gemeenteraden in de regio Gelderland-Midden
Coördinerend functionaris gemeente in de regio Gelderland-Midden
Ambtenaren Openbare Veiligheid in de regio Gelderland-Midden
Korpschef Politie Gelderland-Midden
Directeur Brandweer / Regionaal commandant Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
Regionaal geneeskundig functionaris / Directeur publieke Gezondheid Veiligheids- en Gezondheidsregio
Gelderland-Midden
Hoofdofficier van Justitie arrondissement Arnhem
Beleidsmedewerker bewaken, beveiligen en crisisorganisatie OM Arnhem en Zutphen
Dijkgraven van de Waterschappen in de regio Gelderland-Midden
Calamiteitencoördinatoren van de Waterschappen in de regio Gelderland-Midden
Regionaal Militaire Commandant
Officier veiligheidsregio Defensie in Gelderland-Midden
Commissaris van de Koningin Provincie Gelderland
Adviseur Openbare orde en Veiligheid Provincie Gelderland
Hoofdingenieur-directeur RWS Oost-Nederland
Adviseur crisismanagement RWS Oost-Nederland
Directeur Veiligheidsregio Gelderland Zuid
Projectleider crisisplan Veiligheidsregio Gelderland Zuid
Directeur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Projectleider crisisplan Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Directeur Veiligheidsregio Flevoland
Projectleider crisisplan Veiligheidsregio Flevoland
Directeur Veiligheidsregio Utrecht
Projectleider crisisplan Veiligheidsregio Utrecht
Directie Liander
Medewerker crisisbeheersing Liander
Directie Vitens Gelderland
Beleidsadviseur Bedrijfsbureau Vitens Gelderland
Directie ProRail Regionaal Regio Noord-Oost & Zuid
Hoofd Calamiteitenorganisatie ProRail Regionaal Regio Noord-Oost & Zuid
Hoofd Inspectie Veiligheid en Justitie van het ministerie van Veiligheid en Justitie
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Bijlage 3

Afkortingen

AC
ACB
AGS
BBE
BOA
Bz
CBRN
CoPI
CRAS
CRIB
DSI
EODD
GGD
GGZ
GHOR
GRIP
GROP
HBB
HEC
HIN
Hint
HMob
Hoha
HON
Hops
HOvJ
HOZ
HPZ
IAC
KLPD
LCMS
LLN-TA
LOCC
MIP
NMR
NRG
NRK
NBC
OGS
OM
OVD
RACC
RCC
RCP
RIVM
ROT
SGBO
UGS
VHD
VWA
WAS
WVD

Algemeen commandant
Adviseur crisisbeheersing
Adviseur gevaarlijke stoffen brandweer
Bijzondere Bijstandseenheid
Buitengewone opsporingsambtenaar
Bevolkingszorg
Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nucleair
Commando plaats incident
Centrale registratie en afhandeling schade
Centrale registratie en informatie bureau
Dienst Speciale Interventies van het KLPD
Explosieven Opruimingsdienst Defensie
Gemeentelijke gezondheidsdienst
Geestelijke gezondheidszorg
Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio
Geregionaliseerde incidentenbestrijdings procedure
GGD rampenopvangplan
Hoofd Bewaken en Beveiligen
Hoofd evacuatie
Hoofd informatie
Hoofd Interventie
Hoofd Mobiliteit
Hoofd Ordehandhaving
Hoofd ondersteuning
Hoofd Opsporing
Hoofd officier van justitie
Hoofd omgevingszorg
Hoofd publieke zorg
Informatie- en adviescentrum
Korps landelijke politiediensten
Landelijk crisismanagementsysteem
Landelijk Laboratorium Netwerk-Terreur Aanslagen
Landelijk operationeel coördinatiecentrum
Milieu incidentenplan
Nationaal meetnet radioactiviteit
Nuclear Research and consultancy Group
Nederlands rode kruis
Nucleair, biologisch, chemisch
Ongeval gevaarlijke stoffen
Openbaar Ministerie
Officier van Dienst
Regionaal actiecentrum communicatie
Regionaal coördinatiecentrum
Regionaal Crisisplan
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Regionaal operationeel team
Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden
Uitgangsstelling
Verzekeraars hulpdienst
Voedsel- en warenautoriteit
Waarschuwings- en alarmeringssysteem
Waarschuwings- en verkenningsdienst
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