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1. Algemeen
1.1 Doel
Het Regionaal Crisisplan Zuid-Holland Zuid (RCP) legt vast hoe de samenwerking tussen
de verschillende diensten en organisaties bij bestrijding van crisis en rampen is geregeld.
Het RCP biedt structuur en uniformiteit bij deze samenwerking ten behoeve van het
aanpakken en beheersen van de ramp of crisis met behulp van een slagvaardige
professionele crisisorganisatie. Om dat doel te bereiken beschrijft het de inrichting van de
regionale multidisciplinaire crisisorganisatie. De taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden van de organisatie in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing
worden vastgelegd. De in het plan beschreven organisatie is generiek en past zich aan de
aard en omvang van het incident aan. Het RCP gaat uit van vakinhoudelijke kennis van de
professionals en de, in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, aanwezige capaciteit en
inzet van de monodisciplinaire diensten. De operationele eenheden worden flexibel en
naar behoefte ingezet. Op basis van het aantal uitvoerende eenheden bouwt zich een
sturende (leidinggevende) en een ondersteunende (informatie en logistiek) structuur op.

1.2 Voor wie
Het RCP is bedoeld voor de disciplines zoals benoemd in de hoofdstructuur in de Wvr,
alsmede voor crisispartners die door middel van afspraken, convenanten of vanwege
wettelijke verplichtingen betrokken zijn bij de crisisbeheersingsorganisatie in de
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

1.3 Vaststelling
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij dit document zijn:
Wie
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio
ZHZ
Gemeenten ZHZ
Veiligheidsregio ZHZ
Politie ZHZ
Hoofdafdeling Risico- en
Crisisbeheersing Veiligheidsregio
ZHZ

TVB
Vaststellen van het document
Inzetten crisisorganisatie conform dit document
Beheren van het document

1.4 Actualisatie
Om de bestrijding van rampen en crisis voortdurend te verbeteren zal aan de hand van
voortdurende evaluatie van oefeningen, trainingen en incidenten de kwaliteit en de
uitvoering van de crisisorganisatie worden beschouwd. Dit kan leiden tot aanpassing en/of
actualisatie op onderdelen van het RCP of de bijbehorende handboeken, minimaal 1 keer
per jaar.
Wie
Algemeen Bestuur Veiligheidsregio
ZHZ
Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio
ZHZ
Operationeel Veiligheidsoverleg
Hoofdafdeling Risico- en
Crisisbeheersing VRZHZ
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TVB
Nemen kennis van de jaarlijkse actualisatie RCP
Vaststellen van de jaarlijkse actualisatie RCP
Vaststellen aangepaste handboeken, bijlagen,
protocollen en procedures
Periodiek actualiseren van het RCP en
bijbehorende multidisciplinaire handboeken en
bijlagen en ter vaststelling aanbieden.

1.5 Relatie met andere documenten
Wettelijk kader, regionale regelingen en regionaal beleid zijn leidend voor de opbouw van
het Regionaal Crisisplan Zuid-Holland Zuid. Daarnaast is bij het opstellen van het RCP een
aantal landelijke leidraden en richtlijnen gebruikt.
Wetgeving
 Wet Veiligheidsregio‟s;
 Besluit Veiligheidsregio‟s;
 Besluit Personeel Veiligheidsregio‟s;
 Wet Publieke Gezondheidszorg;
 Politiewet 1993;
 Besluit Informatie inzake Rampen en crisis.
Regionaal Beleid
Aansluitend op het wettelijke kader is middels regionaal beleid en regionale
besluitvorming een aantal kaders vastgesteld voor het RCP, zijnde:
 Risicoprofiel VRZHZ;
 Beleidsplan VRZHZ;
 Gemeenschappelijke regeling VRZHZ;
 Operationele regeling (Bijlage 1).

1.6 Leidraden en richtlijnen
Onderstaande documenten behandelen onderwerpen die voor de inrichting van de
crisisbeheersing in Zuid-Holland Zuid een leidraad zijn.
 Basisvereisten crisismanagement „De decentrale norm benoemd‟ van het Landelijk
Beraad Crisisbeheersing (LBCB), 2006;
 Referentiekader Regionaal Crisisplan, 2009;
 Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing (herziene versie 2.0), 2010;
 Toetsingskader IOOV, 2009;
 Regionaal model rampenplan ZHZ, zoals dat is vastgesteld in de gemeenten in
2005, en de gewijzigde GRIP-procedure zoals die in het veiligheidsbestuur is
vastgesteld in 2007;
 Veiligheidsscan en toetsingskader gemeentelijke risico- en crisisbeheersing, 2008
 Verbeterplan Crisisbeheersing Programma Versterking Risico en Crisisbeheersing,
2009;
 Eindrapportage „Rampenbestrijding op Orde‟, Inspectie OOV, 2010.

1.7 Overzicht samenhang planvorming
De samenhang in planvorming kan worden weergegeven in onderstaand overzicht. Dit
overzicht is een vereenvoudigde weergave:
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1.1 samenhang in planvorming

1.7.1 Specifieke gerelateerde planvorming
De samenhang van planvorming in voorgaande paragraaf beschrijft de samenhang van
generieke planvorming. Naast de generieke plannen bestaan ook specifieke plannen.
Specifieke plannen zijn onderverdeeld in Incidentbestrijdingsplannen en
Rampbestrijdingsplannen.
Rampbestrijdingsplannen (RBP)
Een aantal gemeenten beschikt over één of meerdere Veiligheidsrapportage-plichtige
bedrijven. Voor deze zogenoemde BRZO bedrijven is (naast de gangbare aanvalsplannen)
ook een rampbestrijdingsplan opgesteld. Het opstellen en actualiseren van de
rampbestrijdingsplannen valt onder de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio ZHZ.
Incidentbestrijdingsplannen (IBP)
Voor een aantal typen incidenten zijn plannen gemaakt. De IBP-en beschrijven de
multidisciplinaire aanpak van de betreffende incidenttypen, daar waar deze afwijkend is
op de generieke aanpak van rampen en crises.
RBP-en en IBP-en zijn primair bedoeld voor gebruik in het COPI en het ROT en
ondersteunen de beeldvorming en beschrijven de aandachtspunten, afwijkingen op en
specifieke afspraken over de processen Melden en Alarmeren, Op- en Afschalen, Leiding
en Coördinatie, Informatiemanagement en Crisiscommunicatie.
Basis incidentkaarten (BIK)
Naast de RBP-en en IBP-en bestaan de BIK‟s. De kaarten vatten de achterliggende
planvorming samen en geven in-één-oogopslag weer, wat de belangrijkste zaken met
betrekking tot een bepaald object of incidenttype zijn.
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1.8 Leeswijzer
Hierna treft u als eerste de uitgangspunten aan die gehanteerd zijn bij het opstellen van
het RCP en de voorwaardenscheppende processen die bij crisisbeheersing en
rampenbestrijding aanwezig dienen te zijn.
Vervolgens wordt de hoofdstructuur beschreven op basis van de wetgeving en het
Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009. Dit bevat de multidisciplinaire onderdelen van
de crisisbeheersingsorganisatie. Per organiek onderdeel wordt vervolgens in een tabel
aangegeven wat de taak is, welke functies er in voorkomen en wat de relatie met de
GRIP-regeling is.
Het vierde hoofdstuk gaat in op de monodisciplinaire onderdelen van de
crisisbeheersingsorganisatie. Per onderdeel is hier beschreven welke processen tot de
verantwoordelijkheid horen en welke taken er uitgevoerd worden. Ook de functies en de
relatie tot de ondersteunende processen zijn benoemd.
Als apart onderdeel is het proces crisiscommunicatie toegevoegd. Dit kritische proces
loopt door alle teams in de crisisorganisatie heen en heeft een belangrijke plaats in de
incidentbeheersing. Het bepaalt het beeld naar buiten toe, maar kan bij onjuiste
toepassing van crisiscommunicatie een escalatie van de crisis tot gevolg hebben. Daar
tegenover staat dat bij juiste communicatie een de-escalerend effect kan ontstaan.
Hoofdstuk 5 geeft de afspraken weer die met crisispartners gemaakt zijn. Een uitwerking
van deze afspraken is in de bijlage opgenomen. De afspraken met de aangrenzende
regio‟s en de aansluiting met de landelijke crisisorganisatie zijn uitgewerkt in hoofdstuk 6.
Aan het einde van het document treft u de bijlagen aan met daarin opgenomen de
operationele regeling VRZHZ (bijlage 1), de GRIP-regeling (bijlage 2), de
verantwoordelijkhedenmatrix (bijlage 3), de uitwerking van de afspraken en convenanten
met de crisispartners (bijlage 4), de taakbeschrijvingen van de relevante operationele
functies, gebaseerd op de kwalificatiedossiers van relevante functies (bijlage 5), en een
afkortingenlijst (bijlage 6).
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2. Voorwaardenscheppende processen
2.1 Inleiding
De voorwaardenscheppende processen zijn de processen die bij grootschalige incidenten
voor effectieve incidentbestrijding als randvoorwaarde beschikbaar moeten zijn. In dit
hoofdstuk worden deze nader toegelicht en de onderlinge verbanden weergegeven. De
processen sturen of ondersteunen de uitvoering van de incidentbestrijding. De processen
zijn ook bekend als de basisvereisten crisismanagement, deze zijn:
a.
Melden en Alarmeren
b.
Op- en afschalen
c.
Leiding en Coördinatie
d.
Informatiemanagement
De processen haken in elkaar en moeten onderling op elkaar zijn afgestemd. Figuur 2.1
geeft samenhang tussen de processen weer.

2.1 samenhang voorwaardenscheppende processen

2.2 Uitgangspunten
Voor de invulling van de voorwaardenscheppende processen is een aantal uitgangspunten
gehanteerd:

Éénhoofdige multidisciplinaire leiding
Alle teams in de multidisciplinaire hoofdstructuur worden eenhoofdig aangestuurd.

Opschaling volgens GRIP
In de opschalings- en commandostructuur wordt gebruik gemaakt van de GRIP-regeling
ZHZ voor sturing op operationeel, tactisch en strategisch niveau, gebaseerd op het
landelijk Referentiekader GRIP. De regeling is bindend voor de operationele partners,
zijnde brandweer, politie, GHOR en de gemeenten binnen de Veiligheidsregio ZHZ.
Voor de aansluiting op en afstemming van de regionale incidentbestrijding met de
omliggende regio‟s, crisispartners en het landelijke niveau wordt verwezen naar de
afspraken die zijn opgenomen in hoofdstuk 5 en 6 van het RCP.
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2.3 Melden en Alarmeren
Het proces melden en alarmeren zorgt voor het verkrijgen van de essentiële gegevens
over een incident, de vertaling van deze gegevens naar een eerste hulp- en
inzetbehoefte, en vervolgens het beschikbaar maken van die hulp. Het proces melden en
alarmeren is voor het grootste deel ondergebracht bij de GMC. Voor de beschrijving van
de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de GMC wordt verwezen naar
paragraaf 3.2 van dit plan.

Grootschalige alarmering
Om grootschalige incidentbestrijding met zo min mogelijk vertraging op te starten, kan in
een aantal gevallen vanuit de GMC worden overgegaan tot „grootschalige alarmering‟.
Grootschalige alarmering wordt uitgevoerd door de calamiteitencoördinator van de GMC.
Er kan worden overgaan tot grootschalige alarmering als wordt voldaan aan één van de
volgende criteria:
 het betreft een zich plotseling voordoend ernstig en grootschalig incident waarbij
(het vermoeden bestaat dat) een groot aantal slachtoffers te betreuren is;
 of het betreft een zich plotseling voordoend ernstig en grootschalig incident
waarbij (het vermoeden bestaat dat) het welzijn van de bevolking in ernstige mate
wordt bedreigd;
 overige gevallen waarbij een onmiddellijk grootschalig multidisciplinair optreden
noodzakelijk is.
De GMC start grootschalige alarmering binnen 2 minuten nadat is vastgesteld dat is
voldaan aan één van de bovengenoemde criteria. Onmiddellijk na grootschalige
alarmering wordt de dienstdoend Regionaal Operationeel Leider (ROL), de
verantwoordelijke burgemeester en de voorzitter van de veiligheidsregio geïnformeerd.

2.4 Op- en afschalen
Het doel van het proces op- en afschalen is het zo optimaal mogelijk inzetten van
eenheden voor het bestrijden van een grootschalig incident. Het proces op- en afschalen
heeft tot doel de noodzakelijke bestrijdings- en ondersteunende activiteiten zo snel en
effectief mogelijk en in de juiste volgorde in te zetten.
De GRIP-regeling ZHZ vormt de basis voor de operationele en bestuurlijke opschaling
tijdens incidenten. Een overzicht van de GRIP-regeling ZHZ is opgenomen in bijlage 2 ,
een samenvatting is weergegeven in onderstaande tabel:
Opschalingsfase
Plannings-ROT

GRIP 1
GRIP 2

GRIP 3
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Leiding en
Coördinatie
Regionaal
Operationeel
Team
Commando
Plaats Incident
Regionaal
Operationeel
Team
Gemeentelijk
Beleidsteam

Werkniveau
Tactisch

Operationeel
Tactisch

Strategisch
besluitvormend

Operationele
leiding
Regionaal
Operationeel
Leider
Leider COPI

Reikwijdte crisis

Regionaal
Operationeel
Leider
Regionaal
Operationeel
Leider

Bron- en
effectbestrijding*

Dreiging ramp of crisis

Bronbestrijding

Bedreiging welzijn (grote
groepen van) bevolking of
waarbij de alarmering van
een GBT noodzakelijk
wordt geacht.

GRIP 4

Regionaal
Beleidsteam

Strategisch
besluitvormend

Regionaal
Operationeel
Leider

Een ramp of crisis met
meer dan plaatselijke
betekenis, of van ernstige
vrees voor het ontstaan
daarvan.

*) „effectbestrijding‟ kan ruim geïnterpreteerd worden.
De volgorde van de fasen verloopt in de praktijk niet zo star. Er kunnen één of meerdere
fasen overgeslagen worden, wanneer een incident zich snel ontwikkelt. Er kan ook slechts
één onderdeel uit de structuur geactiveerd worden.
Het GBT en RBT kunnen worden geactiveerd door hun voorzitters zonder afkondiging van
een GRIP-fase, als separate overlegstructuur.

Plannings-ROT
Het ROT kan worden bijeengeroepen als planningsstructuur in niet-GRIP situaties, bij een
dreigende ramp of crisis. Het voorzitterschap en de samenstelling van een plannings-ROT
is gelijk aan het reguliere ROT.

Opschaling volgend uit specifieke bestrijdingsmaatregelen
Bepaalde bestrijdingsmaatregelen kunnen een directe opschaling tot gevolg hebben. Bij
een acute dreiging voor de bevolking mag de dienstdoend hoofdofficier van dienst
brandweer, dienstdoend commandant van dienst brandweer, de leider COPI of de
Regionaal Operationeel Leider de sirenes van het waarschuwings- en alarmeringssysteem
(WAS) laten activeren. De ROL informeert de burgemeester van de betrokken gemeente
daarover. Indien de sirenes worden geactiveerd, wordt door het ontstaan van grotere
bevolkingszorg en informatiebehoefte opgeschaald naar tenminste GRIP 3.

Opkomsttijden
Onderdeel
Hoofdstructuur
COPI
ROT

Team bevolkingszorg

GBT
RBT

Opkomsttijden
Allen
Hoofd sectie Informatiemanagement +
Crisiscommunicatie
Sectie Informatiemanagement

30 minuten
30 minuten

Sectie Crisiscommunicatie

40 minuten

Regionaal Operationeel Leider

45 minuten

Alle overige hoofden secties

45 minuten

Alle overige secties ROT
Functionaris belast met coördinatie van de
voorlichting
Alle overige leden
Allen
Allen

60 minuten
30 minuten

40 minuten

90 minuten
60 minuten
60 minuten

Continuïteit
Conform artikel 2.3.2 Bvr behoort de hoofdstructuur gedurende een ramp of crisis
onafgebroken te functioneren. In het beleidsplan is de, in de tabel opgenomen,
operationele capaciteit bepaald voor de onderdelen van de hoofdstructuur. Door de
afspraken met aanliggende regio‟s en de bijstandsmogelijkheden zoals benoemd in
hoofdstuk 6, is een uitbreiding op deze operationele capaciteit mogelijk.
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Onderdeel
COPI, ROT (incl. secties),
GBT en RBT
GMC
Team bevolkingszorg

Zelfstandige operationele capaciteit
Bij GRIP 1 of hoger kunnen de onderdelen gelijktijdig functioneren.
Voortzetting van de coördinatie en commandovoering gedurende
48 uur.
Afhandeling van één gesepareerd incident buiten de reguliere
werkzaamheden gedurende maximaal 48 uur.
Twee teams bevolkingszorg tegelijkertijd gedurende 12 uur.
Eén team bevolkingszorg gedurende 24 uur.
Een coördinerend gemeentesecretaris gedurende 48 uur.

Afschalen
De bevoegdheid om af te schalen varieert per GRIP-fase: de Leider COPI (van GRIP 1
naar geen-GRIP) en de ROL zijn bevoegd tot afschalen van GRIP-fases. Het afschalen van
GRIP 3 geschiedt in overleg met de betrokken burgemeester. Het afschalen van GRIP 4
geschiedt na besluit van de voorzitter van het RBT.

2.5 Leiding en Coördinatie
Het proces leiding en coördinatie beschrijft de generieke manier waarop het systeem van
incidentbestrijding in de regio is georganiseerd, de wijze waarop verantwoordelijkheden
zijn verdeeld en gedelegeerd en hoe het opperbevel en de operationele leiding zijn
belegd.

Opperbevel
De burgemeester heeft het opperbevel in geval van een ramp, crisis of van ernstige vrees
voor het ontstaan daarvan. Degenen die aan de bestrijding van een ramp deelnemen,
staan onder zijn bevel.
In geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, of van ernstige vrees
voor het ontstaan daarvan, is de voorzitter van de veiligheidsregio ten behoeve van de
rampenbestrijding en crisisbeheersing in de betrokken gemeenten belast met het
opperbevel. Als de voorzitter van de veiligheidsregio ZHZ verhinderd is, treedt de
burgemeester van Gorinchem op als vervangend voorzitter. Indien deze eveneens
verhinderd is, vervangt de burgemeester van Zwijndrecht en vervolgens vervangt de
burgemeester van Oud-Beijerland. Wanneer allen verhinderd zijn wordt door de voorzitter
van de veiligheidsregio ZHZ een burgemeester binnen de veiligheidsregio ZHZ
aangewezen.
De voorzitter van de veiligheidsregio ZHZ laat zich in de besluitvorming adviseren door de
burgemeesters van de betrokken gemeenten. Hiervoor roept deze een regionaal
beleidsteam bijeen. Een burgemeester kan in het RBT schriftelijk bezwaar maken, als hij
van mening is dat een voorgenomen besluit het belang van zijn gemeente onevenredig
schaadt.

Operationele leiding
De algemeen directeur VRZHZ heeft de operationele leiding van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing, inclusief de leiding van de geneeskundige hulpverlening, gemandateerd
aan de Regionaal Operationeel Leider.
De voorzitter van het RBT dan wel de burgemeester van de gemeente waar het incident
zich voordoet, kan een andere ROL aanwijzen dan de algemeen directeur
VRZHZ/commandant regionale brandweer. De voorzitter van de veiligheidsregio wordt
van deze beslissing in kennis gesteld.
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Leiding diverse teams
In de diverse onderdelen van de hoofdstructuur is per team een leidinggevende benoemd.
Onderdeel
Hoofdstructuur
GMC
COPI
ROT
GBT
RBT
Team bevolkingszorg

Leidinggevende
Calamiteitencoördinator
Leider COPI
Regionaal Operationeel Leider
Burgemeester (of diens plaatsvervanger)
Voorzitter van de veiligheidsregio (of één van diens
plaatsvervangers)
Leider team bevolkingszorg

Samenhang tussen teams
De samenhang tussen de teams in de diverse GRIP-fasen is weergegeven in de
onderstaande figuren (afbeelding 2.2 tot 2.5).
2.2 GRIP 1

2.3 GRIP 2

2.4 GRIP 3

2.5 GRIP 4

In geval het RBT actief is, in een GRIP-4-situatie, beslist het RBT tot of vanaf welk
moment betrokken GBT‟s blijven functioneren en zo ja, welke taakverdeling wordt
gehanteerd tussen RBT en GBT‟s. Daarnaast heeft de burgemeester altijd de mogelijkheid
tot het handhaven van een gemeentelijk team van adviseurs ter ondersteuning van de
burgemeester.
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2.6 Informatiemanagement
Het proces Informatiemanagement (IM) is ingericht volgens de principes van het
netcentrisch werken, conform de artikelen 2.4.1 t/m 2.4.4 Bvr. Dit houdt in dat er op een
centrale plek in de crisisorganisatie een totaalbeeld van de ramp(enbestrijding) en/of
crisis(beheersing) wordt bijgehouden en dat (binnen de hoofdstructuur van de
crisisorganisatie) elk onderdeel een eigen beeld opbouwt, dat bijdraagt aan het
totaalbeeld.
Dit leidt tot een actueel, éénduidig beeld van een incident bij alle betrokken partijen.

2.6 Totstandkoming totaalbeeld informatiemanagement
Hierbij gelden de uitgangspunten, dat het totaalbeeld, de hoofdkenmerken van het
incident en de effecten, prognose en algemene gegevens omvat, en dat het eigen beeld
meer gedetailleerde informatie bevat over één locatie of bestrijdingsproces per discipline.
Het eigen beeld blijft zo dicht mogelijk bij de opstellende discipline. De essentie daaruit
wordt overgedragen aan het totaalbeeld. Het totaalbeeld maakt in één oogopslag duidelijk
wat de situatie is en met welke dilemma‟s men te maken heeft.
Op strategisch niveau geeft het totaalbeeld het GBT of het RBT voldoende informatie om
besluiten te nemen.
De verantwoordelijkheid voor het opstellen en bijhouden van het totaalbeeld ligt bij de
operationeel leidinggevende van een incident.
De regie over het totaalbeeld wordt afhankelijk van de GRIP-fase gevoerd door de GMC,
het COPI of het ROT.
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2.7 Regie op het totaalbeeld
Informatie-uitwisseling vindt online plaats middels het Landelijk Crisis Management
Systeem (LCMS), waardoor alle betrokkenen in de crisisorganisatie op hetzelfde moment
over dezelfde, actuele (feitelijke) informatie beschikken. Om informatie te delen en een
totaalbeeld op te stellen en bij te houden, is het noodzakelijk dat elk team binnen de
crisisorganisatie gebruik maakt van hetzelfde systeem.
Met het LCMS kan elk team binnen de crisisorganisatie via het LCMS informatie delen
(brengen en halen) en het totaalbeeld monitoren voor een actueel beeld van het incident.

2.6.1 Informatie-organisatie
Alle functionarissen in de crisisorganisatie zijn verantwoordelijk voor het delen (brengen
en halen) van informatie t.b.v. een actuele beeldvorming binnen het eigen team.
Ten behoeve van de uitvoering van informatiemanagement zijn er in elk team binnen de
hoofdstructuur functionarissen belast met de uitvoering hiervan. In onderstaande tabel is
weergegeven door welke functionarissen betreffende taken in het informatieproces
worden uitgevoerd.
Functionarissen belast met IM zorgen er voor dat relevante informatie uit het eigen
teambeeld via het LCMS geregistreerd wordt en beschikbaar gesteld wordt aan de overige
betrokken partijen. Hierdoor is in alle onderdelen van de hoofdstructuur een zo actueel
mogelijk totaalbeeld beschikbaar.
Niveau

Verantwoordelijkheid/taak

Functionarissen belast met IM

Opstellen totaalbeeld bij
aanvang incident (startbeeld).

Calamiteitencoördinator.

GMC

Opstellen eigen beeld en
monitoren totaalbeeld
(vanaf GRIP 1).
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Opstellen eigen beeld COPI
vanaf GRIP 1.

Informatiemanager COPI.

ROT

COPI

Beheren, monitoren en up-todate houden totaalbeeld in
GRIP 1.
Monitoren totaalbeeld
vanaf GRIP 2.
Opstellen eigen beeld ROT.
Beheren, monitoren en up-todate houden totaalbeeld vanaf
GRIP 2.

Monitoren totaalbeeld.
Opstellen eigen beeld team
Bevolkingszorg.
Monitoren totaalbeeld.
Besluitvorming op basis van
beschikbare totaalbeeld.

GBT

Team BZ Secties
ROT

Opstellen eigen beeld sectie.

Besluitvorming op basis van
beschikbare totaalbeeld.

2 Leden sectie Informatiemanagement ROT.
Het proces IM is belegd bij een aantal
functionarissen binnen de sectie
(monodisciplinaire keuze en invulling).
Functionaris belast met
informatiemanagement =
Informatiecoördinator team bevolkingszorg.
Informatieduiding belegd bij de Liaison
ROL.
Ambtenaar risicobeheersing bevolkingszorg
belast met presenteren totaalbeeld en
aanvullen besluiten GBT.
Informatieduiding belegd bij ROL.
Lid sectie IM als secretaris
informatiemanagement belast met
presenteren totaalbeeld en verwerken
besluiten RBT in het totaalbeeld.

RBT
Pagina

Informatiemanager ROT = Hoofd sectie
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3. Onderdelen crisisorganisatie
3.1 Inleiding
De crisisorganisatie kent per niveau, zijnde uitvoerend, tactisch en strategisch, een
crisisteam. In dit hoofdstuk worden de taken en samenstelling van de GMC en de
crisisteams beschreven. De taakbeschrijvingen van de operationele functies zijn
grotendeels vastgelegd in de Regeling personeel veiligheidsregio‟s. Een aantal specifieke
functies in de Veiligheidsregio ZHZ hebben aanvullende taken of zijn niet in de Regeling
personeel veiligheidsregio‟s opgenomen. In bijlage 5 zijn de taakbeschrijvingen van de
operationele functies opgenomen. In de handboeken van onderdelen van de
hoofdstructuur komen de taakbeschrijvingen praktisch vertaald terug.

3.2 GMC
Doel

De Gemeenschappelijke Meldcentrale (GMC) is belast met de
reguliere aansturing van de politie, de brandweer geneeskundige
hulpverlening en de ambulancedienst. Bij incidenten en
opschaling start de GMC de alarmering van de onderdelen van de
hoofdstructuur en wordt de burgemeester (bij bovenlokale
incidenten de voorzitter van de Veiligheidsregio en betrokken
burgemeesters) geïnformeerd. Afhankelijk van de aard en
omstandigheden van de ramp of crisis alarmeert de GMC andere
functionarissen en eenheden die nodig zijn voor de
incidentafhandeling

Reikwijdte

Bron- en effectgebied

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Verantwoordelijkheden

Binnen 2 minuten nadat is vastgesteld dat is voldaan aan één van
de criteria voor grootschalige alarmering, begint de GMC met het
alarmeren van de benodigde onderdelen van de crisisorganisatie.
Binnen 5 minuten nadat is vastgesteld dat is voldaan aan één van
de criteria voor grootschalige alarmering, geeft de GMC op grond
van de beschikbare gegevens een zo volledig mogelijke
beschrijving van het incident aan de onderdelen van de
crisisorganisatie.

Taken en Bevoegdheden
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Afkondigen GRIP t/m maximaal GRIP 2 (Caco);
Starten van grootschalige alarmering;
Aansturen van eenheden voor opkomst COPI en ROT;
Indeling gespreksgroepen C2000;
Intake meldingen;
Grootschalige alarmering;
Alarmering GRIP;
Opschaling GRIP;
Interne opschaling;
Verzorgen beschrijving incident;
Aanleveren verbindingschema‟s;
Ondersteunen van eenheden;
Hulpverleningsprocessen in gang zetten;
Aanmaken startbeeld in het LCMS;
Aanleveren gegevens in het LCMS;
Ondersteunen operationeel proces;
Aflossing personeel GMC.

Samenstelling van het
team







Calamiteitencoördinator (Caco);
Brandweercentralist;
Verpleegkundig centralist;
Politiecentralisten;
Intakecentralisten.

Communicatie en informatie
Communicatie

De GMC is spin in het web m.b.t. de communicatie met “buiten”.
Dit betreft de intake van meldingen en het alarmeren en
ondersteunen van de hulpdiensten. Door de binnenkomende
meldingen en terugkoppelingen door de hulpdiensten monitort de
GMC het incident. Dit vindt plaats in combinatie met de
afhandeling van de reguliere werkzaamheden.

Informatiemanagement

De Caco draagt zorg voor:
 Opstellen startbeeld;
 Monitoren totaalbeeld;
 Actualiseren van het eigen beeld van de GMC.

3.3 COPI
Doel

Het COPI is belast met de multidisciplinaire operationele leiding
op de plaats van het incident, de afstemming met andere
betrokken partijen en het adviseren van het ROT.

Reikwijdte

Brongebied

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Taken





Bevoegdheden









Verantwoordelijkheden in
processen
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Bepalen van de situatie van plaats incident en het schetsen
van de verwachte ontwikkelingen.
Leidinggeven aan de operationele bestrijding in het
inzetgebied van het COPI.
Organiseren van het COPI.
Bekrachtigen van GRIP 1;
Opschalen naar GRIP 2;
Beslissen van afschaling bij GRIP 1;
Bepalen welke operationele processen ter plaatse aan de orde
zijn;
Bepalen welke operationele eenheden per discipline ingezet
moeten worden;
Leidinggeven aan de deelnemende disciplines;
Regelen van eigen aflossing.
Beeldvorming en oordeelsvorming incident;
Afbakenen van inzetgebied COPI;
Bepalen van de aanpak voor een gecoördineerde
incidentbestrijding, bepalen van de aanpak voor een
gecoördineerde hulpverlening aan slachtoffers gericht op het
voorkomen en beperken van het aantal slachtoffers;
Periodiek informeren over de ontwikkelingen op plaats
incident, aan de Regionaal Operationeel Leider en/of
burgemeester;





Samenstelling van het
team/functies









Verzorgen van de operationele woordvoering door de
voorlichter COPI op plaats incident;
Bepalen en monitoren van uitvoerend en ondersteunend werk
en welke personele en facilitaire voorzieningen daaraan
worden toegekend;
Bepalen welke specialisten als ad-hoc adviseurs aan het COPI
moeten worden toegevoegd;
Adviseren over afschaling aan de Regionaal Operationeel
Leider vanaf GRIP 2.
Leider COPI;
Ovd-Brandweer;
Ovd-Geneeskundig;
Ovd-Politie/Koninklijke Marechaussee;
Ovd-Bevolkingszorg;
Informatiemanager COPI;
Voorlichtingsfunctionaris COPI.

Schematisch

3.1 Samenstelling COPI

Communicatie en informatie
Communicatie

De Voorlichtingsfunctionaris COPI (VF COPI) heeft als taak het
organiseren van de incidentvoorlichting. In GRIP 2, 3 en 4 stemt
de VF COPI de communicatieboodschap af met de sectie
Crisiscommunicatie in het ROT.

Relaties met overige
partijen

Naast de kernbezetting COPI, zoals hierboven beschreven,
kunnen (incidentafhankelijk) crisispartners worden betrokken,
zowel overheid als semi-overheid. Met deze partners zijn nadere
afspraken gemaakt. Het is ook mogelijk dat private partijen
worden ingezet, bijvoorbeeld vertegenwoordigers van bedrijven.
Ook zal rekening moeten worden gehouden met de bestuurlijke
verantwoordelijkheden op de diverse terreinen.

Informatiemanagement

De
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Informatiemanager COPI draagt zorg voor:
Opstellen en actualiseren eigen beeld COPI;
Monitoren totaalbeeld;
Regie op het totaalbeeld bij GRIP 1;
Het monitoren van de inzet en de voortgang van de te
behalen prestaties op het gebied van informatiemanagement.

3.4 ROT
Doel

Het Regionaal Operationeel Team is belast met de operationele
leiding, de ondersteuning van het COPI betreffende de
operationele leiding plaats incident, de afstemming met andere bij
de ramp of crisis betrokken partijen en het adviseren van het
gemeentelijk of regionaal beleidsteam.

Reikwijdte

Bron- en effectgebied

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Taken










Bevoegdheden






Verantwoordelijkheden in
processen
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Aansturen totale operationele inzet;
Operationele kaders geven aan de Leider COPI;
Afbakenen effectgebied;
Beeldvorming en oordeelsvorming over de aanpak in het
effectgebied en de maatschappelijke en bestuurlijke impact van
het incident;
Periodiek informeren van het GBT of RBT bij respectievelijk
GRIP 3 of GRIP 4;
Zorgen voor een juiste voorlichting over de operationele aanpak
van het incident aan bevolking, media en interne organisatie;
Scenariodenken op de middellange en lange termijn;
Adviseren gemeentelijk en regionaal beleidsteam.
Bekrachtigen van GRIP 2;
Bepalen van de beslispunten die bij GRIP 3 of GRIP 4 aan de
voorzitter van respectievelijk het GBT of RBT worden
voorgelegd;
Regelen van de eigen aflossing;
Beslissen tot afschaling bij GRIP 2 en het adviseren over
afschaling bij GRIP 3 of GRIP 4.
Informeren van de betrokken burgemeesters;
Bepalen van de crisisbestrijdingsprocessen die aan de orde zijn
en bepalen welke organisatie-eenheden ingezet moeten
worden;
Invulling geven aan de eigen verantwoordelijkheid voor de
operationele bestrijding in het effectgebied;
Contact leggen met crisispartners;
Kaders stellen voor de aanpak van een gecoördineerde
hulpverlening door de secties en in afstemming met
crisispartners;
Ondersteuning COPI onder meer ten behoeve van managen
schaarste;
Plannen en coördineren van de behoefte aan bijstandspotentieel
voor de crisisbeheersing en namens en in overleg met het
bevoegde gezag aanvragen daarvan;
Coördineren bij meerdere COPI‟s;
Bij GRIP 2, 3 en 4 zorg dragen voor het opstellen van de
communicatiestrategie, de voorbereiding en afstemming van de
uitvoering van voorlichtingsactiviteiten (lokaal, regionaal en
landelijk);
Bij GRIP 3 of GRIP 4 de besluiten van het GBT of RBT vertalen
in operationele kaders voor de Leider COPI;
Bij bovenregionale incidenten afstemmen met de ROT‟s van de
betrokken regio‟s;
Overleg met en het voorzien van informatie aan het NCC en de

CdK, indien een GBT of RBT niet actief is of indien een GBT of
RTB hiertoe verzoekt.
Samenstelling van het
team/functies










Regionaal Operationeel Leider;
Hoofd sectie Brandweer;
Hoofd sectie GHOR;
Hoofd sectie Politie;
Hoofd sectie Bevolkingszorg;
Hoofd sectie Informatiemanagement en crisiscommunicatie;
Voorlichtingsfunctionaris ROT;
Hoofd sectie Ondersteuning.

Schematisch

3.2 Samenstelling ROT

Communicatie en informatie
Communicatie

De VF ROT stemt de communicatiestrategie af in het ROT. De
sectie Crisiscommunicatie coördineert en voert de regie m.b.t.
eenduidige communicatie en voorlichting tussen de diverse
crisisteams.

Relaties met overige
partijen

Naast de kernbezetting ROT, zoals hierboven beschreven, kunnen
(incidentafhankelijk) crisispartners worden betrokken, zowel
overheid als semi-overheid. Met deze partners zijn nadere
afspraken gemaakt. Het is mogelijk dat private bedrijven worden
ingezet, bijvoorbeeld vertegenwoordigers van bedrijven die
betrokken zijn bij het incident. Er dient rekening te worden
gehouden met de bestuurlijke verantwoordelijkheden op de
diverse terreinen.

Informatiemanagement

De
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sectie Informatiemanagement ROT draagt zorg voor:
Opstellen en actualiseren eigen beeld ROT;
Opstellen totaalbeeld incident vanaf GRIP 2;
Monitoren beelden overige secties en crisisteams;
Signaleren van afwijkingen op de voortgang van de te behalen
prestaties en gemaakte afspraken;
Adviseren over gesignaleerde (significante) afwijkingen in de
informatievoorziening en beelden van de diverse secties.

3.5 GBT
Doel

Het gemeentelijk beleidsteam adviseert de burgemeester bij het
uitvoeren van het opperbevel en het nemen van strategische en
bestuurlijke beslissingen in de bestrijding van het incident en
adviseert de burgemeester in het kader van de
crisiscommunicatie.

Reikwijdte

Grootschalige bevolkingszorg

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Taken







Benoemen en afwegen van bestuurlijke en maatschappelijke
impact van het incident;
Invulling geven aan de eigen verantwoordelijkheid voor de
bestuurlijke en maatschappelijke aspecten van het incident;
Adviseren ten aanzien van de strategische besluiten op het
gebied van crisiscommunicatie;
Adviseren ten aanzien van de bestuurlijke kaders voor de
Regionaal Operationeel Leider;
Adviseren ten aanzien van kabinets- en protocollaire taken.

Bevoegdheden

Adviseren van de burgemeester ten aanzien van:
 besluiten op strategisch niveau;
 de communicatiestrategie.

Verantwoordelijkheden in
processen











Samenstelling van het
team/ Functies
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Adviseren over het waarschuwen van de bevolking;
Adviseren betreffende de voorlichtingsstrategie;
Adviseren betreffende het duiden van de gebeurtenissen ten
behoeve van de bevolking;
Adviseren en handelen op bestuurlijk niveau m.b.t. contact
leggen met de juiste crisispartners;
Informatie verschaffen aan de Hoofdofficier van Justitie en de
voorzitter van de veiligheidsregio;
Adviseren van uitvaardigen van noodbevelen of
noodverordeningen;
Adviseren ten aanzien van besluiten tot evacuatie;
Adviseren over een plan van aanpak voor de nafase;
Adviseren over het aanvragen van bijstand.

Liaison ROT;
Leidinggevende bevolkingszorg;
Leidinggevende brandweer;
Leidinggevende GHOR;
Leidinggevende politie;
Hoofdofficier van Justitie (afhankelijk van type incident);
Adviseur risicobeheersing bevolkingszorg;
Strategisch communicatieadviseur.

Schematisch

3.3 Samenstelling GBT

Communicatie en informatie
Communicatie

De burgemeester heeft een nadrukkelijke rol in de
crisiscommunicatie. Hij bepaalt de strategie betreffende de
communicatie en heeft een belangrijke rol in het duiden van de
ernst van het incident richting de bevolking. Het GBT ondersteunt
de burgemeester in het uitoefenen van de rol als burgervader en
boegbeeld.

Relaties met overige
partijen

Er kunnen ad-hoc adviseurs en vertegenwoordigers van
betrokken partijen aan het GBT worden toegevoegd. Dit is
incidentafhankelijk, bijvoorbeeld een dijkgraaf van het
waterschap of directeuren van nutsbedrijven. Er dient rekening te
worden gehouden met de bestuurlijke verantwoordelijkheden op
de diverse terreinen. De (Hoofd)officier van Justitie is van
toegevoegde waarde bij advisering aan de burgemeester, ook
buiten OOV-gerelateerde incidenten om. Afhankelijk van het type
incident is het raadzaam om het Openbaar ministerie op te
roepen als adviseur in het GBT.

Informatiemanagement

De informatie-uitwisseling vindt plaats door de liaison ROT. Deze
wordt ondersteund door een adviseur risicobeheersing
bevolkingszorg (ARB) die het totaalbeeld toont en de actie en
besluitenlijst bijhoudt in het LCMS. De duiding van het totaalbeeld
vindt plaats door de liaison ROT.
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3.6 RBT
Doel

Het regionaal beleidsteam adviseert de voorzitter van de
veiligheidsregio bij het uitvoeren van het opperbevel en het
nemen van strategische en bestuurlijke beslissingen in de
bestrijding van het bovenlokale incident en adviseert de voorzitter
VRZHZ in het kader van de crisiscommunicatie.

Reikwijdte

Incident met meer dan plaatselijke betekenis.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Taken








Benoemen en afwegen van bestuurlijke en maatschappelijke
impact van het incident;
Invulling geven aan de eigen verantwoordelijkheid voor de
bestuurlijke en maatschappelijke aspecten van het incident;
Adviseren ten aanzien van de strategische besluiten op het
gebied van crisiscommunicatie;
Adviseren op de bestuurlijke kaders voor de ROL;
Adviseren op protocollaire taken;
Adviseren op de besluiten rondom de verdeling van schaarse
middelen en afwegen van de behoeften en belangen van
betrokken gemeenten.

Bevoegdheden

Adviseren van de voorzitter VRZHZ ten aanzien van:
 Bekrachtigen GRIP 4;
 Beslissen tot afschaling van GRIP 4;
 Nemen van besluiten op strategisch niveau;
 Nemen van besluiten op strategisch communicatieniveau.

Verantwoordelijkheden in
processen











Samenstelling van het
team/functies
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Adviseren over het waarschuwen van de bevolking
Adviseren betreffende de crisiscommunicatie op strategisch
niveau;
Adviseren betreffende het duiden van de gebeurtenissen ten
behoeve van de bevolking;
Adviseren en handelen op bestuurlijk niveau m.b.t. contact
leggen met de juiste crisispartners;
Adviseren met betrekking tot de strafrechtelijke orde en
handhaving;
Adviseren van uitvaardigen van noodbevelen of
noodverordeningen;
Adviseren over evacuatie bevolking en/of vee;
Adviseren over een plan van aanpak voor de nafase;
Adviseren over het aanvragen van bijstand bij de minister.

Burgemeesters getroffen gemeenten;
Regionaal Operationeel Leider;
Algemeen Directeur VRZHZ;
Coördinerend gemeentesecretaris;
Directeur GHOR;
Korpschef Politie;
Directeur Brandweer;
Hoofdofficier van Justitie;
Dijkgraaf direct betrokken waterschap (bij water gerelateerde
incidenten);
Strategisch communicatieadviseur;
Secretaris/informatiemanager.

Schematisch

3.4 Samenstelling RBT

Communicatie en informatie
Communicatie

De voorzitter van de veiligheidsregio heeft tezamen met de
burgemeesters van de betrokken gemeenten een nadrukkelijke
rol in de crisiscommunicatie. Hij bepaalt de strategie betreffende
de communicatie en heeft een belangrijke rol in het duiden van
de ernst van het incident richting de bevolking. Het RBT
ondersteunt de voorzitter van de veiligheidsregio en de betrokken
burgemeesters in het uitoefenen van hun rol als burgervader en
boegbeeld.

Relaties met overige
partijen

Er kunnen adviseurs en vertegenwoordigers van betrokken
partijen aan het RBT worden toegevoegd. Dit is
incidentafhankelijk, bijvoorbeeld een directeur van een
nutsbedrijf. Er dient rekening te worden gehouden met de
bestuurlijke verantwoordelijkheden op de diverse terreinen.

Informatiemanagement

De informatie-uitwisseling vindt plaats door de Regionaal
Operationeel Leider ondersteund door een secretaris/
informatiemanager voor het bijhouden van het eigen beeld en het
tonen van het totaalbeeld. Het duiden van het totaalbeeld vindt
plaats door de Regionaal Operationeel Leider.
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4. Processen per discipline
4.1 Inleiding
In organieke zin worden binnen de hoofdstructuur het RBT, GBT, ROT, COPI, de GMC, de
secties en taakorganisaties onderscheiden. De multidisciplinaire onderdelen van de
hoofdstructuur geven leiding en sturing aan de leidinggevenden van de stafsecties en
taakorganisaties. In dit hoofdstuk worden de processen, taken en verantwoordelijkheden
van de monodisciplinaire secties en taakorganisaties beschreven.
Naast de disciplines brandweerzorg, geneeskundige zorg, politiezorg en bevolkingszorg
bestaat nog een aantal kritische disciplines en processen die in dit onderdeel nader
worden toegelicht. Dit is het proces Crisiscommunicatie (hoofdstuk 4.6) als ook het
proces Ondersteuning (hoofdstuk 4.7) en het proces Water- en scheepvaartzorg
(hoofdstuk 4.8) conform het Referentiekader Regionaal Crisisplan.

4.2 Bevolkingszorg
Doel

De gemeente is ten tijde van een (dreigende) ramp of crisis
verantwoordelijk voor de bevolkingszorg. Dat betekent dat de
gemeentelijke organisatie processen in gang zet, die burgers
moeten beschermen en ondersteunen ten tijde van een ramp of
crisis en de terugkeer naar de normale situatie bespoedigen. Deze
processen worden uitgevoerd onder de noemer bevolkingszorg.

GRIP fasering

GRIP 1 - 4

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Taken

De gemeente is verantwoordelijk voor de bevolkingszorg. De
processen in de bevolkingszorg worden beschreven in artikel 2.1.3.
van het Bvr.
Hieronder valt de uitvoering van de volgende processen:
 Communicatie
 Publieke zorg
 Omgevingszorg
 Informatie
 Ondersteuning

Bevoegdheden

Het team bevolkingszorg coördineert, door middel van functionele
sturing vanuit de sectie bevolkingszorg in het ROT, de
bevolkingszorgprocessen. De processen worden uitgevoerd door
de daarvoor ingerichte teams.
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Verantwoordelijkheden
in processen

Deelproces

Taken

Doel

Publieks
voorlichting

Duidelijk maken wat de crisis
betekent voor de samenleving. Het
beperken van materiële en
immateriële schade door het
verstrekken van communicatieadviezen. Het doorgeven van
gedrags- en handelingsadviezen/instructies aan burgers. Het verzorgen
van de algemene
informatieverstrekking,
openbaarmaking, verklaring en
toelichting van het beleid van de
burgemeester op de bestrijding van
de crisis (uitvoeren van de Wet
Openbaarheid van Bestuur).
Het opvangen en verzorgen van
daklozen, evacués, behandelde
gewonden en dieren.
Het treffen van maatregelen om
voedsel, drinkwater, kleding, geld en
medicijnen te verstrekken en tijdelijke
huisvesting te regelen. Het treffen van
maatregelen in geval van
(collectieve/grootschalige) uitval van
nutsvoorzieningen, gas- of
telecomvoorzieningen.
Het nemen van maatregelen met als
doel het milieu te beschermen.
Hieronder vallen toezicht- en
handhavingstaken maar ook
afvalverwerkingstaken (waaronder het
inzamelen van besmette waren) en
andere taken op het gebied van de
wet Bodem-bescherming en de wet
Luchtkwaliteit.
Het nemen van maatregelen voor het
beheer van de openbare ruimte van
de gemeente. Het gaat om taken op
het gebied van openbare verlichting,
rioleringen, wegen, water en groen.
Het nemen van maatregelen op het
gebied van het beheer van gebouwen
om een veilige en gezonde bebouwde
omgeving te waarborgen. Het gaat
hierbij om toezicht- en
handhavingstaken op het gebied van
bouwregelgeving, maar ook over het
beheer van monumenten, cultureel
erfgoed, openbare gebouwen,
kunstwerken.
Het verzamelen, registreren en
verifiëren van alle van belang zijnde
gegevens over slachtoffers van een
crisis of mensen en dieren die worden
opgevangen als gevolg van een crisis.
Het verkrijgen van inzicht in de totale
omvang van de schade en de

Communicatie

Pers
voorlichting
Interne
voorlichting

Publieke Zorg

Opvang

Primaire
levensbehoeften

Milieubeheer

Ruimtebeheer

Informatie

Omgevingszorg

Bouwbeheer
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Registreren van
mens en dier
(CRIB)

Registreren van
schade

(CRAS)
Verwanten
informatie
Bestuurs
ondersteuning

Nafase

Ondersteuning

Bijzondere
uitvaartzorg

Samenstellingen en
functies

Staven en commando‟s
COPI
ROT
GBT
RBT
Team bevolkingszorg

registratie en coördinatie van
schademeldingen.
Het verstrekken van geautoriseerde
informatie aan familieleden en
verwanten.
Maatregelen ter ondersteuning van
het bestuur. Dit kan gaan om
facilitaire en personele ondersteuning,
bijvoorbeeld op het gebied van
juridische, financiële en protocollaire
zaken.
Maatregelen voor de preparatie op de
zogenaamde nafase. In deze fase
wordt een (project)organisatie
ingericht voor het halen van bepaalde
prestaties c.q. het continueren
daarvan. De activiteiten zijn gericht
op specifieke behoeften aan nazorg bij
de slachtoffers. Deze organisatie
bouwt op als de crisisorganisatie
afschaalt.
Maatregelen voor bijzondere
uitvaartverzorging, zoals zorgen voor
de mogelijkheid tot
(gemeenschappelijke)
rouwverwerking,
herdenkingsdiensten, stille tochten,
en uitvaartdiensten. Bij grote
aantallen doden valt
hieronder ook het organiseren van de
(nood-) begrafenis en
teraardebestelling.

Functionarissen
OVD-Bevolkingszorg
Hoofd sectie Bevolkingszorg
Sectie bevolkingszorg:
Lid sectie Bevolkingszorg
Ambtenaar Rampenbestrijding,
Leidinggevende Bevolkingszorg
Coördinerend gemeentesecretaris
Leider team bevolkingszorg
Procesverantwoordelijke
communicatie
Procesverantwoordelijke informatie
Procesverantwoordelijke publieke
zorg
Procesverantwoordelijke
omgevingszorg
Procesverantwoordelijke
ondersteuning
Informatiecoördinator team
bevolkingszorg

Zie schema 4.1: Hoofdprocessen bevolkingszorg

Pagina

26/50

Communicatie en informatie
Communicatielijnen

Wanneer het proces bevolkingszorg operationeel wordt ontstaan
diverse communicatielijnen. Deze zijn verder uitgewerkt in het
handboek bevolkingszorg.

Relaties met overige
partijen

Er bestaan relaties met partijen die betrokken zijn bij de uitvoering
van taken binnen de gemeentelijke processen. Uiteraard is er de
relatie met de operationele diensten. Daarnaast zijn het Nederlands
Rode Kruis, EHBO, uitvaartverzorgers, verzekeraars en aannemers
zijn enkele voorbeelden van overige partijen. Uitwerking van deze
relaties zijn in het handboek bevolkingszorg opgenomen.

Informatiemanagement

Het proces informatiemanagement verzorgt de verschillende
stromen van informatie van en naar belanghebbenden in de
crisisorganisatie. Informatiemanagement wordt beschreven in het
handboek bevolkingszorg.
Elke individuele gemeente is verantwoordelijk voor het
informatiemanagement binnen de gemeentelijke organisatie. De
doelen van informatiemanagement zijn:
 het borgen dat bescheiden, die nodig zijn voor het maken van
een reconstructie van de oorzaken, toedracht en bestrijding van
de rampen, beschikbaar gesteld kunnen worden;
 vastlegging van gegevens om inzicht te genereren in de stand
van zaken tijdens de bestrijding van het incident en tijdens de
nafase;
 informatiebron voor het opstellen van de evaluatie.

Hoofdproces Bevolkingszorg
Schematisch:

4.1 Hoofdprocessen Bevolkingszorg
* informatiemanagement en ondersteuning lopen door alle processen heen.
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4.3 Brandweer
Doel

Bij opschaling en commandovoering van de brandweer op het
niveau boven de basis brandweerzorg is de sectie brandweer
actief. In het organisatieplan deel I (operationaliteit) staat de
inrichting van deze sectie beschreven. Een overzicht van de
processen en taken zijn in het RCP beschreven.

GRIP fasering

GRIP 1-4

Taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Taken

In artikel 25 lid 1 van de Wvr zijn de processen van de
brandweerzorg beschreven. Deze processen zijn geclusterd en in de
hoofdprocessen verder onderverdeeld. Dit is in bijgevoegd schema
weergegeven.
Hoofdprocessen:
 Bron- en emissiebestrijding;
 Redding;
 Ontsmetten.
Ondersteunende processen:
 Informatiemanagement;
 Ondersteuningsmanagement.
Hoofd
proces
Bron- en
emissiebe
strijding

Bevoegdheden en
Verantwoordelijkheden

Werkproces

Doel

Brandbestrijding

Het voorkomen van uitbreiding
van een incident, het voorkomen
van slachtoffers en het beperken
van schade.

Ongevalsbestrijding
gevaarlijke stoffen
Technische
Hulpverlening

Redding

Redding
Urban Search &
Rescue

Ontsmetting

Ontsmetten mens en
dier
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Ontsmetten
voertuigen
Ontsmetten
infrastructuur

Hulpbehoevende mensen en
dieren zo spoedig mogelijk
bevrijden uit levensbedreigende
of benarde situaties. Door
middel van redding en
technische hulpverlening krijgen
slachtoffers toegang tot de
geneeskundige
hulpverleningsketen, waar
(eerste) hulp wordt geboden.
Het zo spoedig mogelijk
ontsmetten van hulpverleners,
burgers, dieren, infrastructuur,
objecten,
hulpverleningsmateriaal, en
voertuigen om verdere
verspreiding van chemische,
biologische en/of radioactieve
besmetting te voorkomen of te
beperken.

Informatiemanagement

Ondersteuning

Het beschikbaar stellen,
beheren, verzorgen en op peil
houden van persoonlijke en
materiële middelen die
noodzakelijk zijn voor het
bestrijden van incidenten. Het
waarborgen van optimale
verbindingen voor de
communicatie tussen de
eenheden in het veld, de
multidisciplinaire operationele
organen (COPI en ROT) en het
(regionale) beleidsteam.
Advies gevaarlijke
Het verkennen, georganiseerd
stoffen
verzamelen en analyseren van
(meet)gegevens en monsters
over de aard, ernst en omvang
van een gevaartoestand om
beslissingen over de veiligheid
van de bevolking en
hulpverleners te kunnen nemen.
Waarnemen en
Waarnemen en meten leveren
meten
feitelijke informatie op waarmee
veronderstellingen over de
situatie, in zowel het bron- als
het effectgebied, geverifieerd
kunnen worden of een beter
beeld kan worden opgebouwd.
Dit is van groot belang voor de
directe bestrijding van het
incident en de beleidsbepaling.
Waarschuwen
De brandweer is tevens de
bevolking
beheerder van het
sirenenetwerk voor het
waarschuwen en alarmeren van
de bevolking (WAS). Eigenaar
van het WAS is ministerie VenJ
De brandweer is procesverantwoordelijk voor bovenbeschreven
processen. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de
brandweer zijn wettelijk vastgelegd in de Wet veiligheidsregio‟s, het
Besluit veiligheidregio‟s, het Besluit personeel veiligheidsregio‟s en
Regeling personeel veiligheidsregio‟s.
Samenstelling en
functies
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Staven en commando‟s
COPI

Brandweerfunctionarissen
OVD-B (HOVD)
Adviseur Gevaarlijke stoffen
(AGS)*
Ondersteuning COPI
Verbindingscommandowagen
(VC)
ROT
Hoofd sectie brandweer (HOVD)
Officier sectie brandweerzorg/
Meetplanleider
Ondersteunende functionarissen
GBT
Clustercommandant Brandweer
RBT
Directeur Brandweer
* optioneel, afhankelijk van incidenttype en verzoek Leider COPI

Communicatie en informatie
Communicatielijnen
Informatiemanagement

De brandweer kent een groot aantal communicatielijnen. Deze zijn
beschreven in het organisatieplan deel 1 (verbindingsschema‟s).
Het informatiemanagement van de brandweer is beschreven in
hoofdstuk 4 van het Organisatieplan deel 1.
Relevante posities worden ingenomen door de VC
(verbindingscommandowagen) en de sectie brandweerzorg.
De brandweer vult het eigen beeld in het LCMS en monitort de
acties voor de eigen discipline in het totaalbeeld.

Hoofdproces Brandweerzorg
Schematisch:

4.2 Hoofdprocessen Brandweerzorg
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4.4 Politie
Bij inzet van de politieorganisatie bij grote incidenten treedt de
regeling voor de staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO) in
werking. Dit is een organisatie met opschaling en commandovoering
van de politie op het niveau boven de basis politiezorg. Er ontstaat
clustering voor de aanpak van de diverse taakvelden en processen.

Doel

GRIP fasering

GRIP 1 – 4

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Taken











Mobiliteit;
Bewaken en beveiligen;
Ordehandhaving;
Handhaven netwerken;
Opsporing;
Opsporingsexpertise;
Interventie;
Informatie;
Ondersteuningsmanagement.

De politietaken zijn beschreven in artikel 2 van de Politiewet 1993.
Bevoegdheden

Verantwoordelijkheden

De Politiewet 1993 (art. 7 en 8) geeft een opsomming van de
bevoegdheden van de politie. De politie kan ruimere bevoegdheden
worden toegekend bij incidenten waar noodrecht of
noodbevoegdheden moeten worden toegepast vanwege bedreiging van
een vitaal belang, in combinatie met het tekortschieten van de
normale bevoegdheden. a
Hoofdproces
Mobiliteit
Bewaken en
beveiligen
Ordehandhaving

Handhaven
netwerken
Opsporing

Pagina

31/50

Doel
Dynamisch verkeersmanagement (begidsen);
Statisch verkeersmanagement (afzettingen) ;
Verkeershandhaving en opsporing.
Bewaken en beveiligen van personen;
Bewaken en beveiligen van objecten;
Beveiligen van geëvacueerd/ontruimd gebied.
Crowdmanagement (scheppen van gewenste
orde);
Crowdcontrol (handhaven van orde);
Riotcontrol (herstel van orde);
Ontruimen en evacueren (het voorkomen
/beperken van schadelijke gevolgen van een
incident voor mens en dier en kunsthistorisch
erfgoed door tijdige verplaatsing naar veilig
gebied).
Het onderhouden, bundelen en mobiliseren
van kennis en bestaande vaardigheden in de
aanloop naar, tijdens en na afloop van een
incident.
Grootschalige opsporing (uitgebreide omvang
van rechercheonderzoek);
Bijzondere opsporing (gebruik bijzondere
bevoegdheden en methodieken);
Arrestantenafhandeling (bij grote aantallen
arrestanten);
Strafrechtelijk onderzoek;

Opsporingsexpertise
Interventie

Samenstelling en
functies
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Onderhandelen;
Identificatie van slachtoffers;
Verzamelen bewijsmateriaal.
Afschermen (bevorderen van ongestoorde
interventieactiviteiten ter beëindiging van het
incident);
Voorkomen/beëindigen van incidenten (inzet
van aanhoudings- en/of
ondersteuningseenheden).

Informatie

Het verwerven, verwerken, veredelen en het
tijdig en in de juiste kwaliteit en kwantiteit
verstrekken van informatie via frontoffices,
backoffices en verkenningseenheden; een en
ander overeenkomstig de wettelijke
voorschriften.

Ondersteuning

Het tijdig en in de juiste kwantiteit en kwaliteit
ter beschikking stellen van mensen, middelen,
services en ICT via frontoffices en backoffices.

Staven en commando‟s
COPI

Politiefunctionarissen
Officier van Dienst Politie
Communicatiemedewerker
ROT
Algemeen Commandant Politiezorg
Sectie Politie
Hoofd sectie Politie
Medewerkers sectie:
Hoofd Ordehandhaving;
Hoofd Opsporing;
Hoofd Ondersteuning;
Hoofd Informatie.
Aanvullend afhankelijk van incident:
Hoofd Bewaking en Beveiliging;
Hoofd Mobiliteit;
Hoofd Handhaven netwerken;
Hoofd Opsporingsexpertise;
Hoofd Interventie.
GBT
Districtschef of Korpschef.
RBT
Korpschef.
Overige
Officier van Dienst;
Evacuatieleider;
Medewerker bureau Conflict- en
Crisisbeheersing;
Noodzakelijke liaisons.
Zie schema 4.3: functies en processen

Informatiemanagement

Het hoofd Informatie (HIN) vult het eigen beeld in het LCMS en
monitort de acties voor de eigen discipline in het totaalbeeld.
Daarnaast monitort en stuurt het HIN het proces informatie door de
(primaire) proceskolommen van de politie, in samenwerking met de
Backoffice Informatiemanagement.
Deze backoffice bestaat uit de verschillende afdelingen en niveaus
waar informatieverwerking dagelijkse routine is. Op regionaal niveau
zijn dit het Districtelijk Informatieknooppunt (DIK) en het Regionaal
Informatie Knooppunt (RIK). Het RIK heeft contact met het landelijke
centrale informatiepunt: het Nationaal Informatie Knooppunt (NIK).
Het juridische kader dat is opgesteld voor het beschikbaar stellen van
justitiële of politie-informatie is daarbij leidend. De politie is wettelijk
verplicht tot afscherming van justitiële informatie en gegevens die tot
die informatie kunnen leiden. Dit vereist een stringent
gegevensbeheer.

Hoofdproces politiezorg
Schematisch:

4.3 Hoofdprocessen politiezorg.
HOha
HMob
HBB
HHnn
HOps
HOpex
HInt
HIn
HOn
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Ordehandhaving
Mobiliteit
Bewaking en Beveiliging
Handhaven netwerken
Opsporing
Opsporingsexpertise
Interventie
Informatie
Ondersteuning

4.5 GHOR
Doel

De GHOR draagt zorg voor de algehele en specifieke coördinatie
en commandovoering van de geneeskundige zorg in grootschalige
situaties. De GHOR is conform de Wvr daarin de schakel tussen de
multidisciplinaire processen van incidentbestrijding en de
geneeskundige uitvoering door de betrokken organisaties, zoals
ambulancediensten, GGD en ziekenhuizen.

GRIP fasering

GRIP 1 – 4

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Taken

De taken voor de coördinatie en commandovoering door de GHOR
hebben betrekking op:
 Spoedeisende Medische Hulpverlening en Acute Zorg (SMH);
 Publieke (openbare) gezondheidszorg (POG);
 Psychosociale hulpverlening (PSHOR);
 Informatiemanagement en advisering;
 Ondersteuning en logistiek.

Bevoegdheden en
verantwoordelijkheden

Hoofdproces
Spoedeisende
Medische
Hulpverlening en
Acute Zorg (SMH)

Doel
Gecoördineerd en adequaat organiseren
van geneeskundige hulp van gewonden
als gevolg van rampen en zware
ongevallen, alsmede de regie op de
verdeling van schaarste van
hulpverlening en zorg onder deze
omstandigheden.
Uitvoering vindt plaats door de Regionale
ambulance voorziening (RAV), het
Nederlandse Rode Kruis, traumacentra,
ziekenhuizen en huisartsen(posten).

Publieke (openbare)
gezondheidszorg
(POG)

Het bewaken van de volksgezondheid
door o.a.:
 Geneeskundige advisering gevaarlijke
stoffen;
 Infectieziektebestrijding;
 Gezondheidsonderzoek
(individueel, bij groepen of
gezondheidsmonitoring).
De GGD is primair verantwoordelijk voor
het uitvoeren van de deelprocessen.

Psychosociale
hulpverlening
(PSHOR)

Invulling geven aan psychosociale
hulpverlening bij rampen en ongevallen.
De PSHOR-taken worden uitgevoerd door
Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW)
en Slachtofferhulp Nederland (SHN) en
de Geestelijke Gezondheid (GGZ). In de
herstelfase komt een deel terecht bij de
reguliere huisartsenzorg.
De GGD is verantwoordelijk voor de
psychosociale hulpverlening.
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Ondersteuning en
logistiek

Het taakonderdeel ondersteuning en
logistiek richt zich op het beoordelen en
regelen van noodzakelijke capaciteiten,
middelen, faciliteiten en het nemen van
maatregelen en verzorgen van de
logistieke voorzieningen t.b.v. de
geneeskundige incidentbestrijding en de
continuïteit van de grootschalige
zorgverlening.

Informatiemanagement en advisering

Het proces informatiemanagement en
advisering richt zich op het verzamelen,
beschikbaar stellen en beoordelen van de
noodzakelijke gezondheidskundige
informatie en de advisering van
gezondheidskundige aspecten t.b.v.
incidentbestrijding. Primaire hoofdtaak is
het verzorgen van de
slachtofferregistratie en het verder
adviseren over geneeskundige aspecten
en maatregelen aan ROT en overige
overheden, partners en organisaties.

Voor de taken en verantwoordelijkheden en de verdere organisatie
wordt verwezen naar de procesbeschrijvingen per deelproces in het
(operationeel) organisatieplan GHOR.
De verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en uitvoering van de
crisisorganisatie, inclusief de zorgprocessen onder grootschalige
omstandigheden, valt onder de Directeur GHOR, zoals bedoeld in de
Wvr en de Wet Publieke Gezondheidszorg. De zorginstellingen
voeren zelf de feitelijke hulp- en zorgverlening onder grootschalige
omstandigheden uit en zijn daarvoor verantwoordelijk. De Directeur
GHOR draagt zorg voor de coördinatie en ondersteuning en de
afstemming met het openbaar bestuur en de multidisciplinaire
hulpverleningsdiensten.
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Samenstelling en
functies

Staven en commando‟s
COPI
ROT
Sectie GHOR

GBT
RBT
Overige

GHOR-functionarissen
OVD-G / CVD-G1
Hoofd sectie GHOR
Hoofd actiecentrum GHOR (HAC)
Operationeel medewerker informatie
Operationeel medewerker
ondersteuning
Leidinggevende GHOR
Directeur GHOR
Geneeskundig adviseur gevaarlijke
stoffen*
Geneeskundig adviseur
infectieziekten*
Geneeskundig adviseur
gezondheidsonderzoek*
Coördinator gewondenvervoer*
Hoofd gewondennest*
Leider kernteam (PSHOR)*
Crisiscoördinator (ziekenhuis,
zorginstelling)*

* optioneel, afhankelijk van benodigde inzet
Zie schema 4.4: functies en processen

Hoofdproces geneeskundige zorg
Schematisch:

4.4 Hoofdprocessen geneeskundige zorg.
Informatiemanagement
De operationeel medewerker informatie (OMIN) vult het eigen
beeld in het LCMS en monitort de acties voor de eigen discipline in
het totaalbeeld. Het Hoofd actiecentrum (HAC) is verantwoordelijk
voor de verstrekte geneeskundige informatie.
1

De OVD-G in het COPI vervult daar de taak van Commandant van Dienst Geneeskundig (CVD-G) conform het
Besluit personeel veiligheidsregio‟s en de Regeling personeel veiligheidsregio‟s.
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4.6 Crisiscommunicatie
Doel

Middels communicatie bijdragen aan betekenisgeving,
schadebeperking en informatieverstrekking, daarbij uitvoering
gevend aan artikel 7 van de Wvr en artikel 10, 11, 11a, 12 en 14
van het besluit informatie inzake rampen en crisis.
De verantwoordelijkheden rondom risicocommunicatie (artikel 46
Wvr en BIR) zijn niet opgenomen in dit crisisplan.

GRIP fasering

GRIP 1 – 4

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Doel

Duidelijk maken wat de crisis betekent voor de samenleving. Het
beperken van materiële en immateriële schade door het verstrekken
van communicatie adviezen. Het doorgeven van gedrags- en
handelingsadviezen/-instructies aan burgers. Het verzorgen van de
algemene informatieverstrekking, openbaarmaking, verklaring en
toelichting van het beleid van de burgemeester op de bestrijding van
de crisis (uitvoeren van de Wet Openbaarheid van Bestuur).

Taken

De uitvoeringsorganisatie van de crisiscommunicatie heeft drie
taken:
 Publieks- en persvoorlichting
De bevolking en de pers informatie verstrekken over de
oorsprong, de omvang en de gevolgen van een ramp of crisis, en
de daarbij te volgen gedragslijn;
 Interne voorlichting
Het informeren van ingezette medewerkers over de ramp of
crisis, de gezondheidsrisico‟s van hun inzet en de daarom
genomen of te nemen voorzorgsmaatregelen;
 Afstemmen
Het afstemmen van de regionale voorlichtingsactiviteiten met de
informatievoorziening van andere partijen, waaronder de
nationale overheid.
Taken
Informatie
verstrekking

Schadebeperking

Betekenisgeving
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Doel
Verstrekken van algemene informatie over
feiten en omstandigheden als gevolg van de
crisissituatie en de verantwoordelijkheden,
taken en werkzaamheden van de diverse
actoren binnen de crisisorganisatie.
Instructies gericht op het beperken van
schade voor en door (groepen in) de
samenleving, waaronder ook het stimuleren
van de zelfredzaamheid en de onderlinge
hulpverlening. Richting geven aan het
gedrag dat nodig is om de maatregelen van
de overheid effectief te maken (zoals bij
evacuatie en het verdelen van schaarse
goederen) en om verstoring van de
crisisbeheersing tegen te gaan (bijvoorbeeld
ter voorkoming van overbelaste
communicatievoorzieningen of wegen).
Het duiden van de crisissituatie en die in
een breder perspectief plaatsen, waarbij
wordt aangesloten bij de gevoelens die
onder (groepen in) de samenleving leven.

Strategie

Strategiebepaling

In voorkomende gevallen kan de
publieksbeleving nog lang na de acute fase
van de crisis aandacht vragen, en dus ook
de crisiscommunicatie.
De communicatiestrategie bepaalt welk doel
prioriteit krijgt en welk middel ingezet
wordt.
Deze strategie wordt gebaseerd op een
drietal punten:
 Omgevingsanalyse
Middels omgevingsanalyses wordt de
„buitenwereld‟ in kaart gebracht. De
opinie en perceptie rondom en over het
incident bij publiek en in de media,
zodat deze mee kan worden genomen in
de besluitvorming;
 Genomen besluiten
De operationele en bestuurlijke
besluiten;
 Getroffen maatregelen
De maatregelen die zijn getroffen en de
daaruit voortvloeiende gevolgen voor de
bevolking.
De strategie ten aanzien van
informatieverstrekking en schadebeperking
is belegd bij de voorlichtingsfunctionaris in
het ROT (bij GRIP 2 en hoger) of de
voorlichtingsfunctionaris COPI (in geval van
GRIP 1 en GRIP 2 tot opkomst VF ROT).
De strategie ten aanzien van
betekenisgeving is belegd bij het
beleidsteam (bij GRIP 3 GBT en 4 RBT) of
de burgemeester (GRIP 1 en 2, in overleg
met de Regionaal Operationeel Leider).

Bevoegdheden

De voorlichtingsfunctionaris COPI heeft de bevoegdheid de pers te
informeren over de situatie op de plaats incident. Deze voorlichter
kan daarnaast in voorkomende gevallen middelen inzetten t.b.v.
publieksvoorlichting.
De voorlichtingsfunctionaris ROT heeft de bevoegdheid pers en
publiek te informeren over de situatie op plaats incident en in het
effectgebied, waarbij het verschaffen van informatie en het bieden
van een handelingsperspectief centraal staat.
De strategisch communicatieadviseur in het beleidsteam adviseert
het opperbevel ten aanzien van communicatiestrategie m.b.t. tot
duiding en stemt met het ROT af hoe de strategie uitgevoerd wordt.
Het Hoofd sectie Informatiemanagement en Crisiscommunicatie
stuurt het proces communicatie in de uitvoering aan.

Verantwoordelijkheden in
processen
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Hoofdproces communicatie
deelproces publieksvoorlichting;
deelproces persvoorlichting;
deelproces interne voorlichting.

Functies

Staven en commando‟s
COPI
ROT
Sectie Crisiscommunicatie
GBT
RBT
Team bevolkingszorg

Functionarissen
Voorlichtingsfunctionaris COPI
Voorlichtingsfunctionaris ROT
Hoofd sectie Informatiemanagement
en Crisiscommunicatie
Strategisch communicatieadviseur
Strategisch communicatieadviseur
Coördinator communicatie team
bevolkingszorg

Zie schema 4.5: functies en processen

4.5 Organisatie Crisiscommunicatie

Communicatie en informatie
Relaties met overige
partijen

Vanuit de sectie crisiscommunicatie in het ROT wordt contact
onderhouden met de volgende partijen:
Overheden in het veiligheidsdomein
Nationale overheid: V&J (NCC, OM en NCTb)
Ingeval van nationale incidenten voert de rijksoverheid de
coördinatie op de voorlichting. De crisiscommunicatieadviseurs van
het Nationaal CrisisCentrum (NCC) stemmen de
crisiscommunicatie af tussen de rijksoverheid en de
veiligheidsregio's.
In geval van een incident met een strafrechtelijke component of
terroristische dreiging wordt de afstemming gezocht met
respectievelijk het OM en de NCTb.
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Regionale overheden (andere veiligheidsregio’s)
Indien meerdere veiligheidsregio‟s betrokken zijn, bepalen de
voorzitters welke veiligheidsregio de regie op de
crisiscommunicatie heeft, de zogenaamde coördinerende
veiligheidsregio op het gebied van crisiscommunicatie.
Crisispartners
De afstemming met crisispartners wordt vanuit de sectie
Crisiscommunicatie in het ROT afgestemd met de betrokken
voorlichters.
Bedrijven
Vanuit het COPI wordt contact gelegd met de woordvoerder van
bedrijven op plaats incident. Indien van toepassing wordt dit
contact overgedragen aan ROT of GBT of RBT.
Lokaal betrokken organisaties
Vanuit het „lokaal steunpunt‟ wordt contact gelegd met lokaal
betrokken organisaties.
Informatiemanagement
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Middels het LCMS in de daarvoor bestemde tabbladen.
Concrete producten (persberichten, brieven, statements) worden
met de kolommen ten behoeve van de interne voorlichting
gedeeld.

4.7 Ondersteuning
Doel

Het op de juiste tijd, juiste plaats en in de juiste kwaliteit en
kwantiteit leveren van personeel en facilitaire voorzieningen aan
de uitvoerende processen van het ROT, RBT en de secties van het
ROT en op aanvraag het COPI.

GRIP fasering

GRIP 2 – 4

Taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Taken













Bevoegdheden






Het beschikbaar stellen en operationeel maken van de ruimten
van het Regionaal Coördinatiecentrum(RCC);
Het faciliteren van de leden van de secties van het ROT en de
Regionaal Operationeel Leider voor de benodigdheden in de
werkruimten, zijnde werkplekken, computers, printers,
telefonie en overige (ICT) faciliteiten;
Uitvoeren van toegangscontrole RCC bij operationele inzet;
Het op aanvraag beschikbaar stellen van plannen en
procedures;
Beschikbaar stellen van relevante bereikbaarheidsgegevens
van operationele functionarissen, betrokken
overheidsinstanties, crisispartners, externe en private partijen;
Organisatie van de catering voor de crisisorganisatie op het
RCC en coördinatie van de catering voor de crisisorganisatie op
andere locaties;
Benodigdheden faciliteren voor het COPI na aanvraag Leider
COPI;
Inzichtelijk krijgen van de geleverde ondersteuning en behoefte
aan ondersteuning van de diverse teams en monodisciplinaire
diensten;
Op verzoek van de diverse teams en diensten ondersteuning
coördineren;
Het organiseren van de aflossing functionarissen van de sectie
Ondersteuning;
Inzicht in de organisatie van de aflossing van de functionarissen
van de secties in het RCC.
Aansturen van de sectie Ondersteuning;
Controle op legitimatie bij toegang tot RCC;
Gebruik Communicator in het kader van het oproepen
functionarissen;
Inzet van materialen of treffen van maatregelen ter
ondersteuning van de operationele logistiek.

Verantwoordelijkheden in
processen

De sectie Ondersteuning ondersteunt en faciliteert de secties in
hun processen op het gebied van benodigdheden en verbindingen.
De sectie coördineert op verzoek de ondersteuning bij de teams en
monodisciplinaire processen.

Samenstelling en
functies

Hoofd sectie Ondersteuning
Lid sectie Ondersteuning:
 Logistiek coördinator
 Medewerker sectie Ondersteuning

Communicatie en informatie
Relaties met overige
partijen
Informatiemanagement
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Leveranciers benodigd materieel of faciliteiten
Het Hoofd sectie Ondersteuning monitort de acties in het LCMS in
het totaalbeeld.

4.8 Water- en scheepvaartzorg
Doel

Iedere veiligheidsregio werkt bij de bestrijding van incidenten
op en door het water samen met de relevante „waterpartners‟. Dit
hoofdstuk geeft inzicht in de aansturing van de processen rondom
water- en scheepvaartzorg en relevante planvorming.

GRIP fasering

GRIP 1 t/m 4

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Taken

De taken van de waterpartners tijdens crisis zijn direct gerelateerd
aan (reguliere) bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De
vertegenwoordiger van de crisispartner is belast met de volgende
taken:
 Afstemmen van werkzaamheden van de waterpartner met
het werk van de hulpdiensten, daarbij gemandateerd vanuit
de eigen organisatie;
 Advisering inzake de wettelijke bevoegdheden van de
waterpartner in relatie tot de incidentbestrijding;
 Informeren van management en bestuur van de
waterpartner over de werkzaamheden van de hulpverleners
en in relatie tot de taak van de crisispartner;
 Gevraagd en ongevraagd adviseren van het RBT, GBT, ROT
en of COPI inzake de incidentbestrijding van processen
gerelateerd aan water- en scheepvaartzorg;
Bijlage 4 Convenanten en afspraken Crisispartners geeft meer
informatie over de taken van de waterpartners.

Bevoegdheden

Voor de bevoegdheden van de waterpartners en de betrokken
rijksheren, wordt verwezen naar de bestuurlijke netwerkkaarten
(met name „oppervlaktewater en waterkering´, „Noordzee en
zeescheepvaart‟ en „binnenvaart‟)
De waterpartijen kennen specifieke verantwoordelijkheden op het
gebied van de volgende processen:
 Beheer waterkwaliteit, (kent directe interactie met het
gemeentelijk proces milieubeheer);
 Beheer waterkwantiteit en waterkeringen;
 Nautisch Verkeersmanagement (kent directe interactie met het
politieproces mobiliteit);
 Search and Rescue (kent directe interactie met het
brandweerproces redding).

Verantwoordelijkheden in
processen

Samenstelling

Functies
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De verantwoordelijkheden zijn verder uitgewerkt in specifieke
planvorming:
 op het gebied van hoogwater en overstromingen, zoals b.v. het
regionaal basisplan overstromingen;
 t.a.v. incidenten op het water;
 van objecten in of bij water en waterkeringen, zoals b.v. de
Sophiaspoortunnel.
De samenstelling van de crisisorganisatie varieert per incidenttype
en is opgebouwd uit onderdelen van in de bijlage beschreven
calamiteitenorganisatie van de waterpartners.
Voor de functionele vertegenwoordiging in de diverse teams wordt
verwezen naar de bijlage per waterpartner. Voor deze
vertegenwoordiging gelden de algemene uitgangspunten zoals
verwoordt in hoofdstuk 5 Partners.

Communicatie en informatie
Communicatielijnen

Voor de functionele vertegenwoordiging in de diverse teams wordt
verwezen naar de bijlage per waterpartner.

Relaties met overige
partijen

Zie voor een indicatie van de relaties met overige partijen de
bestuurlijke netwerkkaarten.

Informatiemanagement

Waterpartners worden geïnformeerd bij opschaling naar GRIP 1 en
hoger. Zij kunnen zich in dergelijke gevallen, en in voor de
crisispartner relevante gevallen middels het LCMS op de hoogte
stellen van de voortgang van de incidentbestrijding.
De waterpartners informeren de overheidshulpdiensten en
gemeenten indien een crisispartner wordt geconfronteerd met een
incident met organisatie-overstijgende effecten.
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5. Partners
5.1 Inleiding
Hoewel hulpverlening primair een overheidstaak is, kunnen gemeenten, politie,
brandweer en GHOR ten tijde van ramp of crisis niet zonder hulp van „buitenaf‟. De
afstemming met crisispartners is een belangrijk onderdeel van de voorbereiding op
rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Dit hoofdstuk beschrijft de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van die
crisispartners, met uitzondering van die partijen die in de rampenbestrijding aanwijzingen
kunnen geven met betrekking tot de uitvoering van de crisisbeheersing, op landelijk
(ministerieel) en provinciaal (Commissaris van de Koningin als rijksheer) niveau. Een lijst
met partners, en hun specifieke taken en verantwoordelijkheden is opgenomen in bijlage
4 Convenanten en afspraken crisispartners.
Doel

Naast de wettelijke taken die de overheidshulpdiensten en
gemeenten hebben op het gebied van crisisbeheersing en
rampenbestrijding is er een veelheid aan publieke en private
partners met taken en verantwoordelijkheden. Dit hoofdstuk heeft
tot doel uitgangspunten te geven voor de omgang met en
aansluiting van crisispartners binnen de VRZHZ.

GRIP fasering

Inzet van partners is niet gekoppeld aan GRIP-fasering

5.2 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
Taken

De taken van de partners tijdens crisis zijn divers en direct
gerelateerd aan (reguliere) bevoegdheden en
verantwoordelijkheden. In zijn algemeenheid is de
vertegenwoordiger van de crisispartner belast met de volgende
taken:
 Afstemmen van werkzaamheden van de crisispartner met het
werk van de hulpdiensten, daarbij gemandateerd vanuit de
eigen organisatie;
 Informeren van management en bestuur van de crisispartner
over de werkzaamheden van de hulpverleners en in relatie tot
de taak van de crisispartner;
 Gevraagd en ongevraagd adviseren van het ROT en/of COPI
inzake de incidentbestrijding, over onderwerpen die gerelateerd
zijn aan de taak van de crisispartner.
Bijlage 4 geeft meer informatie over de taken van een aantal
crisispartners. Gezien de aard en de diversiteit van incidenten
kunnen naast de in deze bijlage genoemde partners ook andere
partijen ten tijde van incidenten worden betrokken.

Bevoegdheden
& verantwoordelijkheden
in processen

De bevoegdheden van de crisispartners zijn afgeleid van de
(wettelijke) taak van de crisispartner. In de bestuurlijke
netwerkkaarten crisisbeheersing en de bundel Crisis en Recht zijn
de verantwoordelijkheden van de diverse partijen beschreven en
gevisualiseerd.

Samenstelling en
functies

De samenstelling van calamiteitenorganisatie van de partners
verschilt per partner. In bijlage 4 is van een aantal belangrijke
partners een globale beschrijving van de calamiteitenorganisatie
gegeven.
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Het is de verantwoordelijkheid van de partners om tijdens de
crisisbeheersing een gemandateerd vertegenwoordiger van het
juiste niveau naar de diverse teams te sturen. De leider van het
desbetreffende team bepaalt uiteindelijk de samenstelling van het
team, tenzij het een wettelijk verplichte vertegenwoordiger
betreft.

5.3 Communicatie en informatie
Communicatielijnen

Van de belangrijkste crisispartners zijn alarmeringsgegevens en
contactgegevens opgenomen in bijlage 4. Tevens zijn hierin
contactgegevens voor afstemming over de crisiscommunicatie
opgenomen.
Alarmering van de crisispartners is belegd bij de GMC.

Relaties met overige
partijen

Er bestaan allerlei relaties met partijen die betrokken zijn bij de
uitvoering van taken binnen de crisisbeheersing. Deze zijn sterk
gerelateerd aan de taak en rol van de crisispartner. Voor
specifieke scenario‟s zijn deze taken en rollen uitgewerkt in
BasisIncidentKaarten (BIK‟s) en Incidentbestrijdingsplannen
(IBP‟s).

Informatiemanagement

Crisispartners worden geïnformeerd bij opschaling naar GRIP 2 en
hoger. Zij kunnen zich in dergelijke gevallen, en in voor de
crisispartner relevante gevallen middels het LCMS op de hoogte
stellen van de voortgang van de incidentbestrijding.
De crisispartners informeren de overheidshulpdiensten en
gemeenten indien een crisispartner wordt geconfronteerd met een
incident met organisatieoverstijgende effecten.
Voor het gebruik en het aanvullen van het beeld in het LCMS met
informatie vanuit de crisispartner stelt de VRZHZ in het COPI,
ROT, GBT en RBT een aanspreekpunt beschikbaar, namelijk de
sectieleden IM (in het GBT via de liaison ROT).
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6. Afspraken met omliggende regio’s en landelijke
overheid
6.1 Interregionale afstemming
Een incident is niet grensgebonden. De afstemming met de omliggende regio´s is
belangrijk voor minimaal 4 onderdelen, zijnde bron- en effectincidenten,
„grens‟incidenten, nationale crisis en onderlinge bijstandsverzoeken.
Onderdeel
Bron- en effectincidenten
´Grens´incidenten
Nationale crisis
Bijstand

Toelichting
Een incident heeft effecten over de veiligheidsregiogrens
heen.
Indien een incident op het water, spoor of weg plaats vindt is
niet altijd duidelijk welke veiligheidsregio de bronregio.
Indien een incident plaats vindt in verschillende
veiligheidsregio‟s treedt veelal nationale aansturing op.
Er is sprake van een langdurig of grootschalig incident
waarbij ondersteuning van of voor de omliggende
veiligheidsregio gewenst is voor diverse disciplines.

Bij (veiligheidsregio)grensoverschrijdende incidenten zal door de VRZHZ middels het
LCMS informatie uitgelezen worden. Daarnaast zal het er voor de diverse teams, indien
nodig, een liaison van de effectregio bij de bronregio worden ingezet.
De nadere uitwerking vindt plaats in de convenanten die met de omliggende
veiligheidsregio‟s worden afgesloten. Dit zijn de veiligheidsregio´s:
 Gelderland-Zuid
 Hollands Midden
 Midden en West Brabant
 Rotterdam Rijnmond
 Utrecht
In deze convenanten worden aanvullende afspraken opgenomen op het gebied van
uitwisseling van informatie, inzet en bijstand van personeel en coördinatie bij
grensoverschrijdende incidenten. Deze convenanten zijn in bijlage 4 Convenanten en
afspraken Crisispartners opgenomen.

6.2 Landelijke overheid
De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) is aangewezen als coördinerend minister
voor crisisbeheersing. Hij is verantwoordelijk voor het crisisbeheersingsbeleid en het
bijbehorend stelsel, zoals is vastgelegd in het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming.
Het handboek legt procedures en eenduidige coördinatie- en besluitvormingsstructuren op
rijksniveau vast, voor de beheersing van (dreigende) crises.
Bij een nationale crisis is de voorzitter van het RBT het aanspreekpunt voor de
rijksoverheid en de minister van VenJ. De minister van VenJ heeft de bevoegdheid om de
voorzitter van de VRZHZ, via de Commissaris van de Koningin, aanwijzingen te geven
over het te voeren beleid, met betrekking tot de openbare orde en veiligheid. De minister
van VenJ kan bij een uitzonderingstoestand tijdens een nationale crisis de bevoegdheden
van de voorzitter van de VRZHZ integraal overnemen.
Voor de uitvoering van haar taken heeft de landelijke overheid een aantal
afstemmingsoverleggen, functionarissen en coördinatiecentra tot haar beschikking.
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ICCB
Als een dreigende crisis één sector (rijksoverheid) overstijgt en/of in geval van opschaling
van de crisiscommunicatie naar het nationale niveau wordt een Interdepartementale
Commissie Crisisbeheersing (ICCB) geactiveerd onder leiding van de NCTb.

MCCB
In een situatie die vraagt om coördinatie van intersectorale crisisbeheersing op politiekbestuurlijk niveau kan de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCB) bijeen komen,
onder leiding van de minister van VenJ of de minister-president, indien hij beslist dat hij
voorzitter is.

Taken ICCB en MCCB
ICCB en MCCB kennen een aantal generieke en specifieke taken:
Taken ICCB en MCCB
 het vormen van een beeld en beoordelen van de situatie;
 het bepalen van strategische kaders;
 het opstellen van instructies voor de rijksdienst;
 het bepalen van beleidskaders voor (publieks)voorlichting en woordvoering.
Specifieke taken ICCB
 het uitwisselen van informatie en inventariseren van informatielacunes;
 het nemen van maatregelen in het kader van de voorbereiding, respons en nazorg;
 het adviseren aan de minister-president en de minister van VenJ over het
bijeenkomen van een MCCB;
 het adviseren aan de ministeriële commissie en/of aan andere overheden over te
nemen maatregelen in het kader van de voorbereiding, respons en nazorg;
 adviseren over (internationaal) politieke consequenties van genomen of te nemen
maatregelen.
Specifieke taken MCCB
 nemen van besluiten over adviezen van de ICCB;
 bespreken (internationaal) politieke consequenties van genomen of te nemen
besluiten;
 adviezen ten behoeve van de ministerraad of andere overheden;
 inlichten van de Staten-Generaal.

Rijksheren
Tijdens een nationale crisis kan een minister gebruik maken van zijn rijksheren. Een
rijksheer is een „vooruitgeschoven functionaris‟ die als rijksorgaan namens de minister „in
het veld‟ handelt. Een rijksheer maakt onderdeel uit van de departementale
crisisbeheersingsorganisatie in de desbetreffende functionele keten. In de publicatie
„Bestuurlijke netwerkkaarten‟ (november 2010) staat per incidenttype vermeld welke
rijksheren er zijn en wat hun bevoegdheden zijn.

Commissaris van de Koningin – bijzonder rijksheer
De commissaris van de koningin, die zelf rijksheer is van het ministerie van VenJ, heeft
de taak de samenwerking tussen rijksheren en andere ambtenaren te bevorderen. Hij kan
in dat verband aanwijzingen geven aan de voorzitter van de veiligheidsregio.

6.3 NCC
Het Nationaal CrisisCentrum (NCC) vervult de functie van interdepartementaal facilitair
communicatiecentrum en knooppunt van en voor de bestuurlijke informatievoorziening.
Het NCC ondersteunt de (inter) departementale crisisbesluitvorming (ICCB en MCCB), op
ambtelijk als op politiek-bestuurlijk niveau.
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In het samenwerkingsprotocol NCC en VRZHZ staat de beschrijving, uitvoering en
handhaving van de gemaakte wederzijdse afspraken betreffende de samenwerking ten
tijde van (dreigende) incidenten. In het handboek ROT is deze opgenomen.

6.3.1 NCTb
In Nederland zijn ongeveer twintig instanties betrokken bij terrorismebestrijding. De
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) is aangesteld om de samenwerking
tussen al deze instanties te verbeteren. De coördinator is verantwoordelijk voor:
 analyse van (inlichtingen-)informatie;
 beleidsontwikkeling;
 regie over te nemen beveiligingsmaatregelen bij de bestrijding van terrorisme.
De NCTb en zijn medewerkers vallen onder de verantwoordelijkheid van de minister van
VenJ. Organisatorisch en beheersmatig is de organisatie van de NCTb ondergebracht bij
het ministerie van Veiligheid en Justitie, op vergelijkbare wijze als een directoraatgeneraal.
De taken van de NCTb zijn:
 combineren, analyseren en integreren van informatie van inlichtingenverschaffende
diensten, bestuurlijke, wetenschappelijke en overige bronnen. Zo kunnen integrale
analyses, dreigingsbeelden en andere kennisproducten worden gemaakt inzake
terrorisme en radicalisering. Deze vormen de inhoudelijke basis voor
beleidsontwikkeling;
 ontwikkeling van een helder, samenhangend en eenduidig beleid op het vlak van
terrorismebestrijding. Dit geldt ook voor strategische en internationale
beleidsontwikkeling;
 regie op samenwerking van de verschillende partijen die betrokken zijn bij
terrorismebestrijding. Dit geldt zowel voor structurele en incidentele samenwerking;
 regie op voorlichting, woordvoering en communicatiestrategie op het vlak van
terrorismebestrijding;
 onderhouden, uitvoeren en vernieuwen van het nationaal stelsel van bewaken en
beveiligen;
 Toezien op beveiliging van de burgerluchtvaart.
Bij de beveiliging van de burgerluchtvaart en het stelsel bewaken en beveiligen gaat het
niet alleen om terroristische dreigingen maar ook om andere soorten dreigingen, zoals
gewelddadige actievoerders en verwarde personen. Met het bundelen van deze taken
wordt de slagvaardigheid van de overheid vergroot.

6.4 LOCC
Het LOCC ondersteunt de veiligheidsregio‟s namens de minister van VenJ in alle
(multidisciplinaire) operationele aspecten in geval van dreigende of acute crises, rampen,
grootschalige incidenten en evenementen (nationaal en internationaal). Het LOCC
coördineert de bovenregionale inzet en bijstand van politie- en veiligheidsregio‟s, en
krijgsmacht in de voorbereidings- en responsfase.
Op verzoek van de voorzitter van de MCCB kan de Landelijk Operationele Staf (LOS)
worden geactiveerd. De LOS bestaat uit een voorzitter en vertegenwoordigers afkomstig
vanuit de brandweer-, GHOR-, politie- en Defensieorganisatie. De LOS heeft tot taak het
leveren van operationeel advies over de beschikbaarheid van mensen en middelen ten
behoeve van nationale rampenbestrijding en crisisbeheersing in het kader van openbare
orde.
Om dit te kunnen doen is de LOS opgebouwd uit vier secties: Planning en Advies,
Operaties en Bijstandscoördinatie, Informatiemanagement en Facilitaire ondersteuning.
Deze secties worden bemand door personeel van het LOCC. In geval van langdurig en
intensief optreden bij een ramp van nationale omvang kan het Staf Detachement
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Nationale Operaties van het Ministerie van Defensie aansluiten bij het LOCC, met name
voor het leveren van planningscapaciteit.
Het advies van de LOS verloopt alleen via de nationale besluitvormingsstructuur. De LOS
draagt verder zorg voor de communicatie over en de afstemming van de in de nationale
crisisbesluitvormingsstructuur genomen besluiten richting de operationele diensten via
het NCC1.

6.1 nationale crisisbesluitvormingsstructuur

6.5 Bijstand
Bij grotere incidenten of zeer specifieke incidenten is samenwerking en bijstand met
meerdere organisaties, ook op landelijk niveau noodzakelijk. Het gaat dan om bijstand
van mensen, middelen en/of expertise. Het handboek Bijstand van het ministerie van
VenJ geeft aanvullend op de lokale en regionale uitvoeringsregelingen van de
monodisciplinaire diensten inzicht in de wet- en regelgeving van de mogelijke
bijstandsaanvragen. Daarnaast geeft het eenduidigheid over de mogelijkheden tot
aanvraag van de bijstand.

1

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 7 december 2010 tot instelling van
een Landelijke Operationele Staf, (Stb. 2010-0000845869), op 1 maart 2011 in werking
getreden.
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Bijlagen
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage

1
2
3
4
5
6

Operationele regeling VRZHZ
GRIP regeling
Verantwoordelijkhedenmatrix VRZHZ
Overzicht convenanten en afspraken Crisispartners
Taakbeschrijving Operationele functies
Afkortingenoverzicht

Eveneens behorend bij het regionaal crisisplan:
1. Handboek GMC
2. Handboek COPI
3. Handboek ROT
4. Handboek GBT
5. Handboek RBT
6. Handboek Team Bevolkingszorg
De handboeken zijn op te vragen bij de Hoofdafdeling Risico en Crisisbeheersing, team
Crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Tevens zijn de handboeken te
downloaden via het intranet van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Pagina

50/50

Bijlage 1 Operationele regeling VRZHZ

Operationele Regeling VRZHZ
(uitwerking van de Wet veiligheidsregio’s betreffende de werking van de hoofdstructuur van de
rampenbestrijding en crisisbeheersing als bedoeld in artikel 1.1. van het Bvr)
Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid,hierna te
noemen: de VRZHZ
Overwegende dat:
De VRZHZ per 1 juli 2009 een zelfstandige gemeenschappelijke regeling is, ter uitvoering van de Wet
veiligheidsregio‟s (Wvr).
De VRZHZ de operationele organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing wenst vast te leggen,
opdat in geval van incidentbestrijding en bij de voorbereiding daarop een voor alle partijen helder en
eenduidig organisatie- en referentiekader beschikbaar is.
De VRZHZ verantwoordelijk en bevoegd is voor de uitvoering van alle volgens de Wvr rechtstreeks
opgedragen en door gemeenten overgedragen taken, alsmede taken die daarenboven door de gemeenten
ter uitvoering van de gemeenschappelijke regeling zijn overgedragen.
Het voor de kwaliteit van de rampenbestrijding en crisisbeheersing van groot belang is te kunnen leren uit
de incidentbestrijding opdat voortdurend kan worden verbeterd, en dat daarvoor nadere
procedureafspraken vereist zijn.
Gelet op
De Wet veiligheidsregio‟s (Wvr).
Het Besluit veiligheidsregio‟s (Bvr).
Het Besluit personeel veiligheidsregio‟s (Bpvr).
De Regeling personeel veiligheidsregio‟s (Rpv).
Het gestelde in de gemeenschappelijke regeling VRZHZ ten aanzien van de aan haar opgedragen taken
omtrent het beleid en beheer van de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Het (samenwerkings)convenant tussen de VRZHZ en het Regionale College Politie ZHZ met het oog op de
samenwerking bij branden, rampen en crises.
Besluit tot navolgende uitwerkingen van de Wet veiligheidsregio’s betreffende de werking van
de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing als bedoeld in artikel 1.1. van
het Bvr.
§1
Leiding en organisatie
Artikel 1
1. De VRZHZ-hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, ook te noemen de
„crisisorganisatie‟, is voor wat betreft de onderscheiden onderdelen, hun taakstelling en hun
bemensing ingericht volgens artikel 2.1.1. tot en met 2.1.5. van het Bvr, met uitzondering van het
bepaalde in artikel 2.1.1.c. van het Bvr en de Nota van toelichting bij het Bvr . In de VRZHZ vormt
in geval dat meerdere commando‟s plaats incident (COPI‟s) actief zijn het Regionaal Operationeel
Team (ROT) het coördinerend onderdeel, onder afkondiging van (tenminste) GRIP 2.
2. De algemeen directeur VRZHZ/commandant regionale brandweer is ambtelijk eindverantwoordelijk
voor de voorbereiding en uitvoering van de regionale brandweerzorg, rampenbestrijding,
crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, en fungeert ingevolge
artikel 24 lid 3 en artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regeling VRZHZ als regionaal operationeel
leider (ROL).

3. De dagelijkse operationele leiding van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, inbegrepen de
dagelijkse operationele leiding van de geneeskundige hulpverlening, zijn door de algemeen directeur
VRZHZ gemandateerd aan de dienstdoend ROL, zijnde een gepiketteerde functionaris.
4. In aanvulling op het gestelde in het Bvr, artikel 2.1.2.1. geldt dat, op verzoek van de gemeenten in
de regio, ook een OVD bevolkingszorg deel uitmaakt van het COPI, zijnde een gepiketteerde
functionaris.
5. In aanvulling op het gestelde in het Bvr, artikel 2.1.4.1 lid g geldt dat de voorlichtingsfunctionaris
ROT deel uitmaakt van de sectie crisiscommunicatie. Het Hoofd sectie Informatiemanagement en
Crisiscommunicatie geeft leiding aan de sectie Crisiscommunicatie.
6. In aanvulling op het gestelde in het Bvr, artikel 2.1.4.1 lid g geldt dat het ROT ondersteund wordt
door een sectie ondersteuning.
7. In aanvulling op het in artikel 36 van de wet en in artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling
gestelde heeft de coördinerend functionaris, zijnde de coördinerend gemeentesecretaris, ook een

functie ten tijde van rampen of crisis, of tijdens ernstige vrees voor het ontstaan hiervan. Deze
functie is gemandateerd door de Gemeentesecretarissen van de gemeenten in de regio.
8. Ter aanvulling op het gestelde in het Bvr, artikel 2.1.5 stelt het Openbaar Ministerie (OM),
Arrondissementsparket Rotterdam-Dordrecht een (Hoofd)officier van Justitie beschikbaar voor
deelname aan het gemeentelijk beleidsteam (GBT) voor advisering in dit team en deelname aan een
aan de ramp of crisis gerelateerd driehoeksoverleg.
Artikel 2 (Het RBT)
1. In aanvulling op de in artikel 39 lid 3 Wvr genoemde samenstelling van het regionaal beleidsteam
(RBT) zijn binnen de VRZHZ de algemeen directeur VRZHZ, de directeur brandweer, de directeur
GHOR, de korpschef van politie, de coördinerend gemeentesecretaris, lid van de sectie
informatiemanagement (als secretaris/informatiemanager) en een strategisch
communicatieadviseur deelnemer aan het RBT.
2. Indien de wettelijk voorzitter van het RBT verhinderd is treedt de burgemeester van Gorinchem op
als opvolgend voorzitter en voorts de burgemeester van Zwijndrecht, de burgemeester van OudBeijerland en vervolgens een door de wettelijk voorzitter aangewezen burgemeester van binnen de
VRZHZ.
3. Indien het RBT zou moeten vergaderen met meerdere burgemeesters uit meerdere subregio‟s
(Hoeksche Waard, Drechtsteden, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden) van de VRZHZ beslist de
voorzitter na overleg met betrokken burgemeesters in welke samenstelling wordt vergaderd,
zodanig dat een adequate afvaardiging geborgd is.
4. In geval het RBT actief is, in een GRIP-4-situatie, beslissen voorzitter en leden van het RBT
gezamenlijk tot of vanaf welk moment betrokken GBT‟s blijven functioneren en zo ja, welke
taakverdeling wordt gehanteerd tussen RBT en GBT‟s. Dit laat onverlet de mogelijkheid tot het
handhaven van een gemeentelijk team van adviseurs ter ondersteuning van de burgemeester.
Artikel 3 (het ROT)
1. De dienstdoend ROL zit de vergadering van het ROT voor, tenzij de burgemeester van de gemeente
waar het incident zich voordoet, in overleg met de dienstdoend ROL anders bepaalt. De voorzitter
van de veiligheidsregio wordt van deze beslissing in kennis gesteld. Indien bij een bovenlokaal
incident het wenselijk is dat een ander dan de dienstdoend ROL het ROT voor zit, besluit de
voorzitter van de veiligheidsregio hiertoe.
2. Het ROT vergadert in GRIP-situaties in de (begin)samenstelling zoals benoemd in het Bvr (artikel
2.1.4.), met dien verstande dat van elke sectie één functionaris aan de vergadering deelneemt, in
principe het hoofd van de sectie. Alsdan is het ROT actief. Desgewenst kan het hoofd van de sectie
zich laten vervangen door een lid van de sectie.
3. Een sectie van het ROT bestaat minimaal uit een hoofd van de sectie en een lid van de sectie.
4. De voorzitter ROT kan te allen tijde vertegenwoordigers van andere organisaties uitnodigen om als
lid van het ROT te participeren in de besluitvorming van het ROT.
5. De voorzitter ROT kan na ROT-overleg formeel besluiten om één of meerdere secties behorende tot
de beginsamenstelling van het ROT te excuseren indien vanwege de aard van het incident een
(verdere) deelname van de betrokken sectie in het ROT niet langer vereist is.
6. De ROL, kan in geval van een incidenttype dat zich kan ontwikkelen tot een ram p of crisis het ROT
als hulp- en planningsstructuur buiten de hoofdstructuur bij elkaar worden geroepen. Als dan
fungeert het ROT als plannings-ROT.
§2
De gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure (GRIP).
Artikel 4
1. In geval binnen de regio behoefte bestaat aan leiding en coördinatie van multidisciplinair optreden
die naar het oordeel van de tot GRIP-opschalen-bevoegde functionaris (zie hierna) het niveau van

het motorkapoverleg overstijgt kan door deze functionaris GRIP worden afgekondigd, zijnde de
getrapte opschaling van een structuur voor leiding en coördinatie.
2. De noodzaak van opschaling naar GRIP multidisciplinair wordt collegiaal afgestemd, tenzij de
spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
3. Het niveau GRIP 1 wordt afgekondigd in een situatie waarbij multidisciplinaire commandovoering op
de plaats incident noodzakelijk is. In dat geval wordt een COPI gealarmeerd. Bevoegd tot het
afkondigen van en opschalen naar GRIP 1 zijn de burgemeesters uit de regio, de dienstdoende
officieren van dienst Brandweer (OVD-B), Geneeskundig (OVD-G), de chef van dienst Politie (CVDP) alsmede hun (dienstdoend) operationeel leidinggevenden, de directeur GHOR en de
calamiteitencoördinator.
4. Het niveau GRIP 2 wordt afgekondigd in een situatie waarbij de reikwijdte van het incident van dien
aard is dat de effecten van het incident niet gemanaged kunnen worden op de plaats van het
incident, alsmede indien meerdere COPI‟s zijn gealarmeerd. Bij GRIP 2 wordt in elk geval het ROT
gealarmeerd, en zonodig één of meerdere COPI‟s. Bevoegd tot het afkondigen van en opschalen
naar GRIP 2 zijn de dienstdoende officieren van dienst Brandweer (OVD-B), Geneeskundig (OVD-G)
en Politie (OVD-P) alsmede hun (dienstdoend) operationeel leidinggevenden, de burgemeesters uit
de regio, de leider COPI, de (dienstdoend) ROL, de directeur GHOR, de Regionaal Commandant
Brandweer, Algemeen Commandant van de Politie en de calamiteitencoördinator. Zonodig wordt het
betreffende team bevolkingszorg gealarmeerd door de GMC, aan te sturen door de voorzitter ROT,
en namens hem het hoofd van de sectie bevolkingszorg van het ROT.
5. Het niveau GRIP 3 wordt afgekondigd in een situatie waarbij de reikwijdte van het incident de
bedreiging van het welzijn van de bevolking aangaat, dan wel de alarmering van een GBT om enige
reden noodzakelijk wordt geacht. Bij GRIP 3 worden in elk geval het ROT, het betreffende team
bevolkingszorg en het betreffende GBT gealarmeerd, en zonodig één of meerdere COPI‟s. Bevoegd
tot het afkondigen van en opschalen naar GRIP 3 zijn de burgemeesters uit de regio, de
(dienstdoend) ROL en de directeur GHOR. Het afkondigen van GRIP 3 geschiedt altijd in overleg
met de burgemeester, tenzij spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
6. Eén van de niet-dienstdoende ROL‟s, of een andere daartoe door de ROL aangewezen functionaris,
wordt door de ROL zo mogelijk bij de afkondiging van GRIP 2 en/of GRIP 3 ingezet ter advisering
van de burgemeester van de gemeente waarin het incident zich voordoet.
7. Het niveau GRIP 4 wordt afgekondigd in een situatie waarbij sprake is van een ramp of crisis van
meer dan plaatselijke betekenis, of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. Bij GRIP 4
worden in elk geval het ROT en het RBT gealarmeerd, en zonodig één of meerdere COPI‟s. Zonodig
wordt door de sectie bevolkingszorg van het ROT of namens de burgemeester(s) van de betreffende
gemeente(n) het (de) betreffende team(s) bevolkingszorg gealarmeerd, aan te sturen door de
dienstdoend ROL, en namens hem het hoofd van de sectie bevolkingszorg van het ROT. Bevoegd
tot het afkondigen van GRIP 4 zijn de voorzitter en opvolgend voorzitters van het RBT, de
(dienstdoend) ROL en de directeur GHOR. Het afkondigen van GRIP 4 geschiedt altijd in overleg
met de burgemeesters, tenzij spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
8. In voorkomende gevallen kan tijdens een opschaling naar GRIP 4 door de voorzitter van de
veiligheidsregio besloten worden tot het opschorten van de RBT-bijeenkomsten of het beleggen van
een RBT-bijeenkomst middels teleconferencing. Alsdan blijven de bevoegdheden van voorzitter van
de veiligheidsregio zoals beschreven in artikel 39 lid 1 van de Wvr van toepassing.
9. Uitsluitend de dienstdoend leider COPI (van GRIP 1 naar geen-GRIP) en de (dienstdoend) ROL zijn
bevoegd tot neerschalen in GRIP-niveaus, waarbij geldt dat het neerschalen van GRIP 3 en GRIP 4
geschiedt na besluit van de betrokken burgemeester, respectievelijk de voorzitter van het RBT.
Indien er geen GRIP-niveau meer aan de orde behoeft te zijn, zijn zij tevens verantwoordelijk voor
de correcte en volledige overdracht van de nafase van het incident aan de desbetreffende
gemeente of dienst.

10. Na afkondiging van de GRIP-situatie dient, bij zowel opschalen als afschalen, door de
desbetreffende operationeel leidinggevende naar de GMC te worden bevestigd dat de afgekondigde
GRIP-situatie actief is. De leider COPI doet dit voor GRIP 1 en de dienstdoend ROL voor GRIP 2 tot
en met 4, met de mededeling: “GRIP “x” actief”.
11. Bij afschaling van een GRIP 4 incident waarbij in het RBT geconstateerd is, dat er grote behoefte is
aan nazorg, kan op verzoek van de voorzitter van de veiligheidsregio een projectorganisatie onder
leiding van een hiertoe aangewezen projectleider door de VRZHZ worden ingezet. De samenstelling
van deze projectorganisatie, doelen, taken en duur van de projectorganisatie worden middels een
instellingsbesluit en in overleg met de Colleges van betrokken gemeenten en de algemeen directeur
VRZHZ bepaald.
12. Ter aanvulling op en verduidelijking van het gestelde in artikel 2.3.1. van het Bvr, waarin voor wat
betreft de normtijden voor de activering van eenheden van de hoofdstructuur een relatie wordt
gelegd met grootschalige alarmering, gelden voor wat betreft de reguliere GRIPopschalingsprocedure de volgende normtijden waarbinnen de onderdelen van de hoofdstructuur, na
alarmering door de GMC, worden geactiveerd en, onvoorziene omstandigheden daargelaten, ter
plaatse van hun werklocatie beginnen met de uitvoering van hun taken:
a.

het COPI binnen 30 minuten;

b. het ROT binnen 30 minuten;
c.

de leden sectie informatiemanagement en de leden sectie crisiscommunicatie van het ROT
binnen 40 minuten;

d. de secties brandweer, GHOR, politie en bevolkingszorg en ondersteuning van het ROT
binnen 60 minuten (niet zijnde de hoofden van de secties);
e.

het team bevolkingszorg van de gemeente binnen 90 minuten (of op verzoek van de
gemeenten in de regio binnen 60 minuten), met uitzondering van de functionaris die is
belast met de coördinatie van de voorlichting; deze begint binnen 30 minuten;

f.

een GBT binnen zestig minuten, waarbij geldt dat in aanvulling op het gestelde in artikel
2.3.1.g. van het Bvr een GBT zal worden geactiveerd bij afkondiging van GRIP 3, en
mogelijk bij GRIP 4.

13. Voor de in § 2 artikel 12 lid a tot en met c genoemde functionarissen geldt na alarmering een
reactietijd van 5 minuten, waarna de betrokken functionarissen geacht worden aanrijdend het
eerste contact te leggen met de relevante functionarissen.
14. Voor de VRZHZ geldt dat aangewezen operationele functionarissen, afhankelijk van hun functie,
binnen 60 of 90 minuten na alarmering met de uitvoering van hun taken moeten aanvangen ter
plaatse van het ROT of de betreffende gemeente, onvoorziene omstandigheden daargelaten.

§3
De “grootschalige alarmering van de hoofdstructuur” in de acute fase van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing en het in werking stellen van het sirenestelsel.
Artikel 5
1. Bij grootschalige alarmering zoals bedoeld in artikel 1.1. van het Bvr en zijn Nota van Toelichting,
worden ook de regionaal aanvullende onderdelen die worden genoemd in artikel 1 lid 4 tot en met 6
van deze regeling gealarmeerd.
2. Grootschalige alarmering geschiedt namens de ROL meteen door de calamiteitencoördinator van de
GMC, op basis van een in de GMC uitgewerkt protocol en onder verantwoordelijkheid van de
directeur GMC. Het binnen de GMC mandateren van deze alarmeringsbevoegdheid aan anderen is
niet toegestaan.
3. Ingeval van grootschalige alarmering wordt overgegaan tot het afkondigen van GRIP 2 en het
daarbij direct, vanuit de GMC, alarmeren van één of meer betrokken teams bevolkingszorg.

4. De calamiteitencoördinator is alleen gerechtigd over te gaan tot grootschalige alarmering indien
wordt voldaan aan de volgende criteria:
a.

het betreft een zich plotseling voordoend ernstig en grootschalig incident waarbij (het
vermoeden bestaat dat) een groot aantal slachtoffers te betreuren is;

b. of het betreft een zich plotseling voordoend ernstig en grootschalig incident waarbij (het
vermoeden bestaat dat) het welzijn van de bevolking in ernstige mate wordt bedreigd;
c.

overige gevallen waarbij een onmiddellijk grootschalig multidisciplinair optreden evident
noodzakelijk is.

5. Onmiddellijk na grootschalige alarmering wordt/worden de verantwoordelijke burgemeester(s) en
de voorzitter van de veiligheidsregio gewaarschuwd, door de GMC.
6. Na grootschalige alarmering wordt, zolang de leiding over het incident nog niet is overgedragen aan
de (dienstdoend) ROL, binnen de GMC het incident dat verband houdt met de grootschalige
alarmering door de dienstdoende calamiteitencoördinator gecoördineerd, zonder daarbij te treden in
de bevoegdheden van de lijnfunctionarissen.
7. Binnen de GMC vindt de afhandeling van de incidenten die geen verband houden met de ramp of
crisis gecoördineerd plaats, zonder dat vermenging plaatsvindt met de afhandeling van de
grootschalige ramp of crisis.
Artikel 6
1. In geval het noodzakelijk wordt geacht de bevolking te beschermen door het sirenestelsel in
werking te laten treden zijn, daartoe namens de burgemeester van de desbetreffende gemeente en
de voorzitter van het RBT (ook als het RBT niet actief is), uitsluitend de dienstdoend hoofdofficier
van de brandweer en/of de dienstdoend commandant van dienst van de brandweer en de
(dienstdoend) ROL bevoegd.
2. In geval het sirenestelsel in werking is getreden wordt tevens GRIP 3 of hoger afgekondigd.
3. In geval het sirenestelsel in werking is getreden laat de (dienstdoend) ROL de rampenzender in
werking treden en stemt hij met de rampenzender de berichtgeving af.
4. De GMC verzorgt de uitvoering van het in werking laten treden van het sirenestelsel, controleert de
bevoegdheid alvorens tot handelen over te gaan en legt vast wie wanneer de opdracht tot het in
werking treden heeft gegeven.
5. In geval het sirenestelsel in werking is getreden neemt de GMC namens de (dienstdoend) ROL
terstond contact op met de desbetreffende burgemeester(s).
§4
Bereikbaarheid en beschikbaarheid functionarissen werkzaam in de hoofdstructuur
Artikel 7
1. De bereikbaarheid en beschikbaarheid van bestuurders is binnen gemeenten geregeld, waarvan
actueel melding wordt gedaan aan de GMC.
2. De operationele bereikbaarheid en beschikbaarheid van de functionarissen werkzaam in de
hoofdstructuur, in het bijzonder het ROT en het COPI, en voor zover in dienst bij of gedetacheerd
naar de VRZHZ is geregeld volgens de „Regeling operationele bereikbaarheid en beschikbaarheid
VRZHZ‟.
3. De bereikbaarheid en beschikbaarheid van functionarissen werkzaam in de hoofdstructuur is
geregeld naar het onderscheid in drie soorten operationele functionarissen werkzaam in de
hoofdstructuur: kernfunctionarissen, specialistische functionarissen en steunende functionarissen.
In de bijlage bij het beleid operationele bereikbaarheid en beschikbaarheid voor de werking van de
hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing volgens de Wet veiligheidsregio‟s in de
VRZHZ (bij Grondslag vergoeding bereikbaarheid en beschikbaarheid en Grondslag voor aanwijzing
in neventaak (aanwijzingsvereisten)) staat de nadere beschrijving en indeling van deze soorten
operationele functionarissen uitgewerkt.

§5
Het informatiemanagement
Artikel 8
1. De directeur GMC is in eerste instantie verantwoordelijk voor het doen opstellen, bijhouden en
completeren van het totaalbeeld voor de informatievoorziening zoals bedoeld in artikel 2.4.1. van
het Bvr.
2. De directeur GMC zorgt ervoor dat in situaties van GRIP 1 het totaalbeeld voor de
informatievoorziening zo snel mogelijk, maar niet eerder dan nadat de leider COPI te kennen heeft
gegeven het te kunnen ontvangen, aan de leider COPI wordt overgedragen.
3. De directeur GMC zorgt ervoor dat in situaties van GRIP 2 en hoger waarbij voortijds geen GRIP 1 is
afgekondigd het totaalbeeld voor de informatievoorziening zo snel mogelijk, maar niet eerder dan
nadat de dienstdoend ROL te kennen heeft gegeven het te kunnen ontvangen, aan de dienstdoend
ROL wordt overgedragen.
4. De leider COPI zorgt ervoor dat in geval van opschaling van GRIP 1 naar GRIP 2 of hoger het
totaalbeeld voor de informatievoorziening zo snel mogelijk, maar niet eerder dan nadat de
dienstdoend ROL te kennen heeft gegeven het te kunnen ontvangen, aan de dienstdoend ROL
wordt overgedragen.
5. Na ontvangst van het totaalbeeld van de GMC is voor de informatievoorziening is bij GRIP 1 de
dienstdoend leider COPI, dan wel bij GRIP 2 of hoger de dienstdoend ROL verantwoordelijk voor het
beheer en up-to-date houden van het totaalbeeld.
6. Een en ander geschiedt onverlet het gestelde in artikel 2.4.2. van het Bvr, waarin is geregeld dat
onderdelen van de hoofdstructuur een eigen beeld bijhouden.
7. In navolgende gevallen dient de (dienstdoend) ROL, afgezien van reguliere meldings- en
alarmeringsclassificaties, onverwijld rechtstreeks door de GMC, in casu de calamiteitencoördinator,
te worden gewaarschuwd:
a.

medisch te behandelen gewonden en/of dodelijke slachtoffers onder het eigen personeel als
gevolg van de taakuitvoering van de regionale brandweerzorg, rampenbestrijding,
crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;

b. incidenten waarbij dodelijke slachtoffers zijn gevallen tijdens de taakuitvoering van de
regionale brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige
hulpverlening bij ongevallen en rampen;
c.

grootschalige alarmering van de hoofdstructuur;

d. weeralarm of hoogwaterdreiging;
e.

uitval C 2000, P 2000;

f.

het inschakelen van het sirenestelsel;

g. bijstandsverzoeken aan de VRZHZ van buurregio‟s en / of het LOCC;
h. crisiscommunicatie vanuit de provincie Zuid-Holland en / of het NCC (Min V&J);
i.

incidenten in buurregio‟s met uitstralingseffecten naar de VRZHZ;

j.

anderszins op verzoek van operationeel leidinggevenden uit de hoofdstructuur;

k.

anderszins situaties waarvan kan worden ingeschat dat voorbereidende activiteiten dan wel
bestuurlijk overleg gewenst of noodzakelijk is.

8. Het voorgaande laat onverlet dat operationeel leidinggevenden, indien nodig, zelfstandig en actief
in de hiërarchische lijn relevante zaken onder de aandacht van de dienstdoendROL brengen, in elk
geval wanneer wordt verwacht dat zaken mediagevoelig zijn.

§6
Onderzoek, evaluatie en oefenen
Artikel 9
1. In geval de locatie van een incident wordt of zal worden aangemerkt als plaats delict wordt hiervan
door de OVD-P terstond melding gedaan aan de leider COPI, die daarvan de dienstdoend ROL op de
hoogte stelt. De Leider COPI overlegt met de OVD-P over de gang van zaken op en rond de plaats
delict en maakt ten aanzien van de verdere afhandeling van het incident de noodzakelijke
afspraken.
2. In geval het Openbaar Ministerie (OM) te kennen geeft dat functionele OM-interventie bij of ter
zake van de afhandeling van het lopende incident noodzakelijk is zal de OVD-P hiervan mededeling
doen aan de Leider COPI, en worden vervolgens afspraken gemaakt ten aanzien van de verdeling
van verantwoordelijkheden en bevoegdheden ter plaatse, alsmede de bestuurlijke
informatievoorziening. De leider COPI stelt daarvan de ROL op de hoogte.
3. Indien de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV), of één of meerdere rijksinspectiediensten zich ter
plaatse van het incident melden wordt hiervan door de leider COPI onmiddellijk melding gedaan aan
de ROL.
4. In geval van inbeslagname van voorwerpen bij een lopend incident door de OvV zal de ROL hiervan
de betrokken burgemeester en de algemeen directeur VRZHZ in kennis stellen.
5. Bij afhandeling van een incident volgens GRIP 1 evalueert de leider COPI binnen een week de inzet
„langs de lijn‟ van het gestelde in artikel 2.4.1. (het totaalbeeld informatiemanagement) van het Bvr
en stelt hij zijn bevindingen ter beschikking aan de destijds dienstdoende ROL. Deze zorgt ervoor
dat de evaluatie, voorzien van zijn opmerkingen, uiterlijk binnen twee weken na het incident aan
het hoofd van de hoofdafdeling Risico- en Crisisbeheersing ter beschikking wordt gesteld.
6. Bij afhandeling van een incident volgens GRIP 2 en hoger evalueren de ingezette Leider Copi en
ROL binnen twee weken de inzet volgens de indeling van artikel 2.4.1. van het Bvr (het totaalbeeld
informatiemanagement) en conform de daarvoor vastgestelde procedure.
7. Het hoofd van de hoofdafdeling Risico- en Crisisbeheersing doet op grond van incidentevaluaties die
door de betreffende dienstdoende ROL‟s zijn ingediend elk half jaar aanbevelingen aan het
Operationeel Veiligheidsoverleg (OVO) ter zake van te leren lessen voor functionarissen en
onderdelen binnen de hoofdstructuur en ter zake van noodzakelijke aanpassingen van de
procedures en protocollen, alsmede deze regeling.
8. Het hoofd van de hoofdafdeling Risico- en Crisisbeheersing doet tevens aanbevelingen over het
verwerken van deze lessen en aanbevelingen in de jaarlijkse gezamenlijke oefening van de
onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, een en ander
overeenkomstig het gestelde in artikel 2.5.1. van het Bvr.
9. Het oefenen van elementen van de hoofdstructuur, alsmede het evalueren daarvan, geschiedt
onder verantwoordelijkheid van de algemeen directeur Veiligheidsregio voor zover dit het COPI, het
ROT en het RBT betreft. Daarbij vervult het hoofd van de hoofdafdeling Risico- en Crisisbeheersing
de functie van „evaluator multidisciplinair oefenen‟ volgens artikel 2.3.b. van het Bpvr. Het GBT
oefent onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende gemeente, daarbij gefaciliteerd door de
VRZHZ.
10. In geval in het scenario van een oefening elementen van openbare orde en veiligheid en/of
aspecten van opsporing, rechtshandhaving of terrorisme worden verwerkt, dan wel wanneer
daartoe de behoefte wordt gevoeld vanuit de gemeente, de politie en/of het OM, dan wordt het
betreffende scenario voorafgaande aan de oefening besproken en overeengekomen met de
gemeente(s), de politie en het OM.
§7
Coördinerende bepalingen
Artikel 10
Deze regeling wordt opgenomen in het regionaal crisisplan VRZHZ en dient als fundament voor het
regionaal crisisplan VRZHZ en onderliggende documenten.

1. Deze regeling wordt tenminste jaarlijks geactualiseerd, dan wel onmiddellijk nadat door of namens
de algemeen directeur VRZHZ is vastgesteld dat wijziging van wet- en regelgeving, te leren lessen
of andere omstandigheden hiertoe aanleiding geven. De algemeen directeur VRZHZ is, gehoord het
Operationeel Veiligheidsoverleg (OVO) en in afstemming met het dagelijks bestuur, bevoegd
wijzigingen aan te brengen.
2. De correcte uitvoering van deze regeling alsmede de bekendheid ervan bij ter uitvoering van de
regeling betrokken functionarissen is opgedragen aan de deelnemers van de gemeenschappelijke
regeling VRZHZ, alle managementverantwoordelijken op niveau 2 binnen de organisatie van de
VRZHZ, de directeur van de gemeenschappelijke meldcentrale en de portefeuillehouder Conflict- en
Crisisbeheersing van de politie Zuid-Holland Zuid.
3. Deze regeling wordt in de dagelijkse praktijk van de rampenbestrijding en crisisbeheersing
gehanteerd naast het Besluit veiligheidsregio‟s.
4. Het hoofd van de hoofdafdeling Risico- en Crisisbeheersing is verantwoordelijk voor de controle op
de uitvoering en op het beheer van deze regeling.
5. De directeur GMC is, met inachtname van het gestelde in het convenant tussen Veiligheidsregio en
Regiopolitie Zuid-Holland Zuid, verantwoordelijk voor al hetgeen binnen of vanuit de meldkamer
conform deze regeling wordt georganiseerd.
6. Deze regeling wordt aangehaald als: Operationele Regeling VRZHZ.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio ZuidHolland Zuid van xx-xx-xxxx

De secretaris,

De voorzitter,

P.L.J. Bos

A.A.M. Brok

Bijlage 2 GRIP regeling VRZHZ

GRIP 2
Als bij GRIP 1

GRIP 3
Als bij GRIP 1

GRIP 4
Als bij GRIP 1

Plannings ROT
Vertegenwoordiging in ROT

Leider COPI
OVD-B
OVD-G
OVD-P
OVD-Bev
Voorlichtingsfunctionaris
Informatiemanager
Optioneel, bij meerdere COPI's is ROT
Coördinerend

Optioneel, bij meerdere COPI's is ROT
Coördinerend

Optioneel, bij meerdere COPI's is ROT
Coördinerend

Optioneel, bij meerdere COPI's is ROT
Coördinerend

X

Samenstelling COPI als bij GRIP 1

Samenstelling COPI als bij GRIP 1, ARB
echter niet gegarandeerd.

Samenstelling COPI als bij GRIP 3

Als bij GRIP 2

Als bij GRIP 2

X

ROL
Sectie Brandweer
Sectie Politie
Sectie GHOR
Sectie Bevolkingszorg
Sectie Informatiemanagement +
Crisiscommunicatie
Voorlichtingsfunctionaris
Sectie Ondersteuning
X

Tenzij door het RBT anders besloten

X

X

Burgemeester**
Liaison ROL
Strategisch communicatieadviseur
Leidinggevende Brandweer, Politie,
GHOR, Bevolkingszorg*
Ambtenaar rampenbestrijding
X

RBT
BGM

Informeren

afkondiging door

GRIP Zuid-Holland Zuid

GBT

ROT

COPI

GMC

GRIP 1
CaCo

OVD-B, HOVD, RCvD
OVD-P, CvD-P, AC, Korpspiket
OVD-G, HS-GHOR, Directeur GHOR
BGM
Algemeen Directeur VRZHZ
Leider COPI, ROL
Senior Centralist, CaCo

Voorzitter RBT
Burgemeesters betrokken gemeenten
Algemeen Directeur VRZHZ
ROL
Directeur GHOR
Korpschef Politie
Directeur Brandweer
Coördinerend Gemeentesecretaris
HOVJ
Dijkgraaf betrokken Ws***
Strategisch communicatieadviseur
Informatiecoordinator
Informeren
In GBT
In RBT. Indien gewenst kan de
Liaison ROL ter advisering burgemeester
burgemeester of locoburgemeester zich
beschikbaar
lokaal laten ondersteunen/adviseren
middels door hem gekozen adviseurs.
OVD-B, HOVD, RCvD
ROL
ROL
OVD-P, AC, Korpspiket
BGM
Algemeen Directeur VRZHZ, Directeur
OVD-G, HS-GHOR, Directeur GHOR
Algemeen Directeur VRZHZ, Directeur
GHOR
BGM
GHOR
Voorzitter RBT en opvolgende
Algemeen Directeur VRZHZ
Leider COPI (volgend uit opdracht WAS) voorzitters RBT
Leider COPI, ROL
CaCo

Afkortingen:
BGM: Burgemeester
ROL: Regionaal Operationeel Leider
WAS: Waarschuwings- en Alarmeringsstelsel (sirenestelsel)
CaCo: calamiteitencoordinator GMC
OVD: Officier van Dienst (B-Brandweer, G-GHOR, P-Politie, Bzbevolkingszorg)
HS: Hoofd Sectie
HOVJ: Hoofdofficier van Jusitie

ROL
HS Brandweer
HS Politie
HS GHOR
HS Bevolkingszorg
HS Informatiemanagement +
Crisiscommunicatie
Voorlichtingsfunctionaris
Vertegenwoordiger GMC
x

X

Informeren

ROL
Algemeen Directeur VRZHZ ( of diens
plaatsvervanger Directeur GHOR)

*) Afhankelijk van specifiek incidenttype en nadruk van een specifieke dienst en op verzoek van burgemeester (adviesrol).
**) Bij specifieke incidenttypen kan het wenselijk zijn dat de burgemeester, zonder bestuurlijke opschaling, beschikbaar is voor het
vervullen van zijn rol als boegbeeld of burgervader. Dit gebeurt in overleg met de voorzitter van COPI of ROT. De burgemeester kan
zich in de uitvoering laten ondersteunen door door hem gekozen adviseurs.
***) De aanwezigheid van een Dijkgraaf in het RBT is afhankelijk van de aard van het incident, zijnde overstromings- of
hoogwaterincidenten.
X niet actief

Bijlage 3 Verantwoordelijkhedenmatrix VRZHZ

Verantwoordelijkhedenmatrix

Alarmering

Alarmering Hoofdstructuur

V
V

Op en afschaling

Alarmeren en informeren
partners
Opschalen

V/O V

V

V

V

Afschalen

O

V

V

V

V

V

Leiding en Coordinatie

Leiding COPI

V

O

Ond.st

CC

IM

Bev

V

Besluitvorming
V

Totaalbeeld

O

O

V

O

O

O

O

O

O

V

O

O

Eigen beeld

O

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Strategie

V

V

V

V

Incidentvoorlichting

V

O

O

Persvoorlichting

O

V

V

Publieksvoorlichting

O

V

V

O

O

V

V

V

V

Woordvoering
Ondersteuning

GHOR

V

Adviseren GBT/RBT

Crisiscommunicatie

Pol

V

Leiding ROT

Informatiemanagement Startbeeld

Brw

RBT

GBT

ROT

Partners
COPI

Doel
GMC

Multidisciplinaire processen
Deelproces
Taken

Verslaglegging

Legenda:
V – Verantwoordelijk
O - Ondersteunend

V

V
V

V

V

V

V

V

V

V

Verantwoordelijkhedenmatrix

Communicatie

Publieksvoorlichting
Persvoorlichting
Interne voorlichting

Publieke Zorg

Opvang
Primaire levensbehoeften

Omgevingszorg

Milieubeheer

Ruimtebeheer

Bouwbeheer

Informatie

Registreren van mens en dier
(CRIB)
Registreren van schade (CRAS)
Informatiemanagement

Verwanteninformatie
Ondersteuning

Bestuurs ondersteuning

Duidelijk maken wat de crisis betekent voor de samenleving. Het
beperken van materiële en immateriële schade door het
verstrekken van communicatie adviezen. Het doorgeven van
gedrags- en handelingsadviezen/-instructies aan burgers. Het
verzorgen van de algemene informatieverstrekking,
openbaarmaking, verklaring en toelichting van het beleid van de
burgemeester op de bestrijding van de crisis (uitvoeren van de
Wet Openbaarheid van Bestuur).
Het opvangen en verzorgen van daklozen, evacués, behandelde
gewonden en dieren.
Het treffen van maatregelen om voedsel, drinkwater, kleding, geld
en medicijnen te verstrekken en tijdelijke huisvesting te regelen.
Het treffen van maatregelen in geval van
(collectieve/grootschalige) uitval van nutsvoorzieningen, gas- of
telecomvoorzieningen.
Het nemen van maatregelen met als doel het milieu te
beschermen. Hieronder vallen toezicht- en handhavingstaken maar
ook afvalverwerkingstaken (waaronder het inzamelen van
besmette waren) en andere taken op het gebied van de Wet
Bodem-bescherming en de Wet Luchtkwaliteit.
Het nemen van maatregelen voor het beheer van de openbare
ruimte van de gemeente. Het gaat om taken op het gebied van
openbare verlichting, rioleringen, wegen, water en groen.
Het nemen van maatregelen op het gebied van het beheer van
gebouwen om een veilige en gezonde bebouwde omgeving te
waarborgen. Het gaat hierbij om toezicht- en handhavingstaken op
het gebied van bouwregelgeving, maar ook over het beheer van
monumenten, cultureel erfgoed, openbare gebouwen,
kunstwerken.
Het verzamelen, registreren en verifiëren van alle van belang
zijnde gegevens over slachtoffers van een crisis of mensen en
dieren die worden opgevangen als gevolg van een crisis.
Het verkrijgen van inzicht in de totale omvang van de schade en
de registratie en coördinatie van schademeldingen.
Het vastleggen van gegevens om inzicht te krijgen in de stand van
zaken tijdens de bestrijdingsfase en tijdens de nafase van een
crisis. De gegevens dienen ook als informatiebron voor het
opstellen van de evaluatie. Ervoor zorgen dat bescheiden die nodig
zijn voor het maken van een reconstructie van de oorzaken,
toedracht en bestrijding van de ramp, beschikbaar gesteld kunnen
worden.
Het verstrekken van geautoriseerde informatie aan familieleden en
verwanten.
Maatregelen ter ondersteuning van het bestuur. Dit kan gaan om
facilitaire en personele ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied
van juridische, financiële en protocollaire zaken.

O

V

O

V

V

O

V

O

V

O

V

O

V

V

O

V

O

V

O

O

V

O

O

V

O

V

O

Ond.st

CC

IM

Bev

GHOR

Pol

Brw

RBT

GBT

ROT

Partners
COPI

Doel
GMC

Bevolkingszorgprocessen
Deelproces
Taken

NRK

V

V

V

O

V

V

V

V

V

V

V

V

V

NRK

O

Nafase

Bijzondere uitvaartzorg

Maatregelen voor de preparatie op de zogenaamde nafase. In deze
fase wordt een (project)organisatie ingericht voor het halen van
bepaalde prestaties c.q. het continueren daarvan. De activiteiten
zijn gericht op specifieke behoeften aan nazorg bij de slachtoffers.
Deze organisatie bouwt op als de crisisorganisatie afschaalt.
Maatregelen voor bijzondere uitvaartverzorging, zoals zorgen voor
de mogelijkheid tot (gemeenschappelijke) rouwverwerking,
herdenkingsdiensten, stille tochten, en uitvaartdiensten. Bij grote
aantallen doden valt hieronder ook het organiseren van de (nood-)
begrafenis en teraardebestelling.

V

V

O

O

V

O

O

V

O

Verantwoordelijkhedenmatrix

Technische Hulpverlening
Redding
Urban Search & Rescue

Ontsmetting

Ontsmetten mens en dier
Ontsmetten voertuigen
Ontsmetten infrastructuur

Hulpbehoevende mensen en dieren zo spoedig mogelijk bevrijden
uit levensbedreigende of benarde situaties. Door middel van
redding en technische hulpverlening krijgen slachtoffers toegang
tot de geneeskundige hulpverleningsketen, waar (eerste) hulp
wordt geboden.
Het zo spoedig mogelijk ontsmetten van hulpverleners, burgers,
dieren, infrastructuur, objecten, hulpverleningsmateriaal, en
voertuigen om verdere verspreiding van chemische, biologische
en/of radioactieve besmetting te voorkomen of te beperken.

Ondersteuning

Het beschikbaar stellen, beheren, verzorgen en op peil houden van
persoonlijke en materiële middelen die noodzakelijk zijn voor het
bestrijden van incidenten. Het waarborgen van optimale
verbindingen voor de communicatie tussen de eenheden in het
veld, de multidisciplinaire operationele organen (COPI en ROT) en
het (regionale) beleidsteam.

Informatiemanagement Advies gevaarlijke stoffen

Het verkennen, georganiseerd verzamelen en analyseren van
(meet)gegevens en monsters over de aard, ernst en omvang van
een gevaartoestand om beslissingen over de veiligheid van de
bevolking en hulpverleners te kunnen nemen.
Waarnemen en meten leveren feitelijke informatie op waarmee
veronderstellingen over de situatie in zowel het bron- als het
effectgebied geverifieerd kunnen worden of een beter beeld kan
worden opgebouwd. Dit is van groot belang voor de directe
bestrijding van het incident en de beleidsbepaling.

Waarnemen en meten

Waarschuwen bevolking

De brandweer is tevens de beheerder van het sirenenetwerk voor
het waarschuwen en alarmeren van de bevolking (WAS).

V

V

V

O

O

V

V

O

O

V

O

V

V

O

V

V

O

O

V

V

V

V

O

O

V
V

V

V
V

V

V

V

Ond.st

V

CC

V

IM

V

Bev

V

Brw

V

RBT

GHOR

Redding

Pol

Ongevalsbestrijding
gevaarlijke stoffen

GBT

Het voorkomen van uitbreiding van een incident, het voorkomen
van slachtoffers en het beperken van schade.

Brandbestrijding

ROT

Bron- en
emissiebestrijding

Partners
COPI

doel
GMC

Brandweerzorg processen
Hoofdproces
werkproces

O
V

V

O
AFHANKELIJK VAN
WEGBEHEERDER

V

O

Ordehandhaving

Mobiliteit

Bewaken en beveiligen

Ordehandhaving

Handhaven netwerken

Opsporing

Opsporing

Opsporingsexpertise

Ondersteuning

Het verwerven, verwerken,
veredelen en het tijdig en in
de juiste kwaliteit en
kwantiteit verstrekken van
informatie via frontoffices,
backoffices en
verkenningseenheden; een en
ander overeenkomstig de
wettelijke voorschriften.
Het tijdig en in de juiste
kwantiteit en kwaliteit ter
beschikking stellen van
mensen, middelen, services
en ICT via frontoffices en
backoffices.

V

O

Statisch verkeersmanagement (afzettingen)

V

V

O

Verkeershandhaving en opsporing

V

V

Bewaken en beveiligen van personen

V

V

Bewaken en beveiligen van objecten

V

V

Beveiligen van geëvacueerd/ontruimd gebied

V

V

O

Crowdmanagement (scheppen van gewenste orde)

V

V

O

Crowdcontrol (handhaven van bestaande orde)

V

V

V

O

Riotcontrol (herstel van niet bestaande orde)

V

V

V

O

O

V

Ontruimen en evacueren het voorkomen /beperken van schadelijke
gevolgen van een incident voor mens en dier en kunsthistorisch
erfgoed door tijdige verplaatsing naar veilig gebied)
Het onderhouden, bundelen en mobiliseren van kennis en
bestaande vaardigheden in de aanloop naar, tijdens en na afloop
van een incident.
Grootschalige opsporing (uitgebreide omvang van rechercheonderzoek)
O
Bijzondere opsporing (gebruik bijzondere bevoegdheden en
methodieken
O
Arrestantenafhandeling (bij grote aantallen arrestanten)
O
Strafrechtelijk onderzoek
O
Onderhandelen

Afschermen (bevorderen van ongestoorde interventieactiviteiten
ter beëindiging van het incident)
Voorkomen/beeindigen van incidenten (inzet van aanhoudingsen/of ondersteuningseenheden)

O

V

V

O

CC
O

V

O

O

V

V

O
O

O
O

V
V

V
V

O

O

V

V

O

V

V

O

V

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

O

V

V

V

V

V

O

O

IM

Bev

GHOR

Pol

Brw

RBT

V

Verzamelen bewijsmateriaal

Informatie

GBT

Dynamisch verkeersmanagement (begidsen)

Identificatie van slachtoffers
Interventie

ROT

Doel
COPI

Werkproces

GMC

Politiezorg processen
Hoofdproces

Ond.st

Verantwoordelijkhedenmatrix

O

V

O

Partners

Verantwoordelijkhedenmatrix

Spoedeisende Medische Triage
Hulpverlening en Acute Behandelen
Zorg (SMH)
Vervoeren

Publieke (openbare)
Psychosociale hulpverlening
gezondheidszorg (POG) (PSHOR)

Gezondheidsonderzoek
Geneeskundige advisering
gevaarlijke stoffen
Infectieziektebestrijding

Informatie en
advisering

Ondersteuning en
logistiek

Gecoördineerd en adequaat organiseren van geneeskundige hulp
van gewonden als gevolg van rampen en zware ongevallen.
Geneeskundige hulp vormt een keten van samenhangende
handelingen vanaf het opsporen, redden van gewonden, eerste
hulp en transport tot het moment dat verdere behandeling niet
meer nodig is. Uitvoering vindt plaats door Regionale ambulance
voorziening (RAV), het Nederlandse Rode Kruis, traumacentra,
ziekenhuizen en huisartsenposten.
Bij de PSHOR taken worden deze ook uitgevoerd door Algemeen
Maatschappelijk Werk (AMW) en Slachtofferhulp Nederland (SHN).
In de herstelfase komt hier ook een deel van bij de reguliere
huisartsenzorg.
individueel, bij groepen of gezondheidsmonitoring.

Dit bestaat uit isolatie en quarantaine, bron en contactopsporing,
beschermende maatregelen en hygiene maatregelen. GGD is
primair verantwoordelijk voor het uitvoeren van de deelprocessen.
Bij grootschalige infectieziektebestrijding is er eveneens een
belangrijke taak weggelegd voor de huisartsenzorg (eerste lijn).
Het proces informatie en advisering richt zich op het verzamelen,
beschikbaar stellen en beoordelen van de noodzakelijke
gezondheidskundige informatie en de advisering van
gezondheidskundige aspecten t.b.v. de incidentbestrijding. Het
omvat het adviseren van ROT t.a.v. geneeskundige aspecten en
maatregelen en het informeren en adviseren van overige
overheden, partners en organisaties.

O

V

V

V

V

V

O

Ond.st

CC

IM

Bev

GHOR

Pol

Brw

RBT

GBT

ROT

Partners
COPI

Doel
GMC

Geneeskundige zorg processen
Hoofdproces
Werkproces

V

V

V

O

V

V

O

V

V

O

V

V

O

O

V

V

Ondersteuning

het tijdig en in de beschikbare kwaliteit/kwantiteit ter beschikking
stellen van gevraagde personele capaciteiten, faciliteiten, middelen
of voorzieningen (ondersteuning) Het taakonderdeel ondersteuning
en logistiek richt zich op het beoordelen en regelen van
noodzakelijke capaciteiten, middelen, faciliteiten en het nemen van
maatregelen en logistieke voorzieningen t.b.v. de geneeskundige
incidentbestrijding en de continuïteit van de grootschalige
zorgverlening, zijnde:

V

V

V

O

logistiek

de coördinatie en afstemming t.b.v. de logistieke ondersteuning en
de verbindingen tussen de hulpverleningsdiensten en
zorginstellingen

V

V

O

Verantwoordelijkhedenmatrix

Het nautisch verkeersmanagement betreft de zorg voor de
veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer.

v

Search & rescue

Search and Rescue (SAR) betreft de zorg voor de opsporing
en redding van in nood verkerende mensen en dieren op
en onder water in de periode dat er nog overlevingskansen
zijn.

v

v

v

Ond.st

CC

v/o

Bev

o

Nautisch
verkeersmanagement

Beheer waterkwantiteit en
waterkeringen

Pol

v/o

Brw

o

RBT

ROT

o

Het waterkwaliteitsbeheer betreft de zorg voor de kwaliteit
van het water en het behoud van het afgesproken niveau
inclusief het opruimen van (opdrijvende) stoff en of
objecten op water of oevers die het waterbeheer en/of het
nautisch beheer hinderen.
Het beheer van waterkwantiteit en waterkeringen betreft
de zorg voor de regulatie van de waterhoeveelheden en het
peilbeheer in het waterhuishoudkundig systeem.

GBT

COPI

Beheer waterkwaliteit

IM

Partners
GHOR

Doel
GMC

Water en scheepvaartzorg processen
Hoofdproces
Werkproces

De
waterkwaliteitsbeheerder
kan Rijkswaterstaat,
provincie, waterschap of
gemeente zijn.
De beheerder van
waterkwantiteit en/of
van waterkeringen kan
Rijkswaterstaat,
provincie, waterschap of
gemeente zijn.
De nautische beheerder
is verantwoordelijk voor
het scheepvaartverkeer
buiten de plaats
incident.
Het regelen van het
verkeer is een wettelijke
taak van de politie. Op
het water is de politie
verantwoordelijk voor
een veilige werkplek en
voor verkeersaanwijzingen op de
plaats incident. Het
verkeer regelen op
grond van de
Scheepvaartwet door de
nautisch beheerder is
een specifieke bepaling
en prevaleert boven de
Politiewet.
Voor de (gemeentelijk
ingedeelde) wateren is
het proces SAR een
primaire verantwoordelijkheid van het
college van B&W. Zij
bepalen bij wie de taak
van het redden belegd
wordt: bij de (regionale)
brandweer, de
Kustwacht of mogelijk
een andere (particuliere)
partij.

Bijlage 4 Convenanten en Afspraken
Crisispartners

Convenanten en afspraken crisispartners
Binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zijn voor een goede samenwerking met
crisispartners de onderstaande convenanten afgesloten en overzichten van taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden opgesteld:
Convenant
Defensie, RMC West

Nee

Partneroverzicht in
bijlage
Ja

Evides

Ja

Ja (nog op te stellen)

Kustwacht en KNRM

Ja

Ja (nog op te stellen)

Oasen

Ja

Ja (nog op te stellen)

OM

Nee

Ja

Politie Zuid-Holland Zuid

Ja

Prorail / NS

Nee

Nee, inhoud plan
verwerkt in RCP
Ja (nog op te stellen)

Provincie Zuid-Holland

Nee

Ja

Rijkswaterstaat

In ontwikkeling

Ja (nog op te stellen)

Samenwerkingsprotocol
NCC-LOCC
Stedin

In ontwikkeling

Nee, inhoud plan
verwerkt in RCP
Ja (nog op te stellen)

Waterschap Hollandse
Delta

In ontwikkeling,
intentieverklaring

Ja

Waterschap Rivierenland

In ontwikkeling,
intentieverklaring

Ja

In ontwikkeling

Bijlage 5 Taakbeschrijving Operationele functies
Wordt momenteel opgesteld en zal na vaststelling van het regionaal crisisplan definitief
worden gemaakt. Deze zal eveneens aan de COR VRZHZ aangeboden worden ter
advisering. (opmerking d.d. 19 april 2011)

Bijlage 6 Afkortingenoverzicht
AGS
ARB
AMW
BAC
BIK
BIR
Bvr
Caco
CDK
COPI
CRAS
CRIB
CVD
CVD-G
CWU
DIK
GAGS
GBT
GGD
GGZ
GHOR
GMC
GRIP
HAC
HIN
HOVD
IBP
ICCB
IOOV
LCMS
LOCC
LOS
MCCB
NCC
NCTB
NIK
NVC
OM
OMIN
OVD
POG
PSHOR
RAV
RBP
RBT
RCP
RIK
ROL
ROT
SAR

Adviseur gevaarlijke stoffen
Adviseur Risicobeheersing Bevolkingszorg
Algemeen Maatschappelijk Werk
Brandweeractiecentrum
Basis Incidentkaart
Besluit informatie inzake rampen en crisis
Besluit Veiligheidsregio‟s
Calamiteitencoördinator Meldkamer
Commissaris van de Koningin
Commando Plaats Incident
Centrale Registratie en Afhandeling Schade
Centrale registratie en inlichtingen bureau
Chef van Dienst (politie)
Commandant van Dienst Geneeskundig
Coördinatiewet Uitzonderingstoestanden
Districtelijk Informatieknooppunt
Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
Gemeentelijk Beleidsteam
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
Geestelijke Gezondheid
Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio
Gemeenschappelijke Meld Centrale
Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
Hoofd Actiecentrum
Hoofd informatie
Hoofdofficier van dienst
Incidentbestrijdingsplan
Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing
Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
Landelijk Crisis Management Systeem
Landelijk Operationeel Cooördinatiecentrum
Landelijke Operationele Staf
Ministeriële Commissie Crisisbeheersing
Nationaal Crisiscentrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
Nationaal Informatieknooppunt
Nationaal Voorlichtingscentrum
Openbaar Ministerie
Operationeel medewerker informatie
Officier van Dienst
Publieke Openbare Gezondheidszorg
Psychosociale Hulpverlening Ongevallen en Rampen
Regionale Ambulance Voorziening
Rampbestrijdingsplan
Regionaal Beleidsteam
Regionaal Crisisplan
Regionaal Informatieknooppunt
(dienstdoend) Regionaal Operationeel Leider
Regionaal Operationeel Team
Search and Rescue

SGBO
SHN
SMH
TVB
V&J
VC
VR
WAS
WVD
Wvr
ZHZ

Staf grootschalig en bijzonder optreden (politie)
Slachtofferhulp Nederland
Spoedeisende Medische Hulpverlening
Taken, Verantwoordelijkheden en Verantwoordelijkheden
(minsterie van) Veiligheid en Justitie
Verbindingscommandowagen
Veiligheidsregio
Waarschuwings- en Alarmerings Systeem
Waarschuwings- en verkenningsdienst
Wet Veiligheidsregio‟s
Zuid-Holland Zuid

