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Abstract
De SAMIJ staat vvoor een robu
uuste samenw
werking bij watterhulpverlen
ning in het
IJJsselmeergebiied. (Boven)reegionale wate
erhulpverlenin
ng is afhankelijijk van een gro
oot aantal
paartijen die sam
menwerken in een netwerk. Samen profe
essionele inzeet leveren kan alleen als
je saamen goed op
pgeleid, getra ind en geoefe
end wordt. Vo
oorliggend pla n geeft handvvatten om
de komende jaren die mu ltidisciplinaire
e vakbekwaam
mheid op het w
water inhoud te geven.
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00. Inleiding
De SAMIIJ is een netw
werkorganisa
atie. Het doeel van dit nettwerk is het borgen van eeen adequaa
at
functionerende incid
dentbestrijding in het IJssselmeergebied als samen
nhangend rissicowatersyssteem. In
dit netw
werk zijn veel partijen actief en betrokkken. Partijen met allen een
e eigen rool en taak in de
d
incidentbestrijding. Daarom
D
zijn er in het Inccidentbestrijd
dingsplan IJsselmeergebiied 2018 (hie
erna IBP)
samenw
werkingsafsprraken gemaa
akt tussen dee veiligheidsrregio’s en wa
aterschappe n rondom he
et
IJsselmeergebied en Rijkswatersttaat, de KNR
RM, Reddingssbrigade Ned
derland, de KKustwacht en de
Nationalle Politie. Om
m waterhulpvverlening opp basis van IB
BP goed te laten verlopenn is het belan
ngrijk
dat men goed wordtt opgeleid en
n geoefend. A
Aangezien meerdere
m
veilligheidsregioo’s, meldkam
mers en
crisisparrtners bij watterhulpverlening betrokkken zijn, verggt dit de nodige afstemm
ming. De verb
binding
tussen o
onderdelen van
v de crisisb
beheersingsoorganisatie op
o het land en op het watter wordt tott stand
gebrachtt. Daarnaast zijn teams op
o operationneel, tactisch en strategissch niveau beetrokken. Die
e teams
worden met waterin
ncidenten geconfronteerdd die, ten op
pzichte van la
andincidenteen, veel mind
der vaak
voor kom
men en veelaal zeer comp
plex van aardd zijn. Deze faactoren, sam
men met het personeelsvverloop,
reorganiisaties zoals bij de Nation
nale Politie een de Landelijke Meldkam
mer Organisaatie, zorgen ervoor
dat er co
ontinue aand
dacht moet zijn
z voor het opleiden van (nieuw) pe
ersoneel. Eenn goede train
ning,
samen o
oefenen en bijscholen
b
van personeel is dan belangrijk. In de Overeenkoms
O
st SAMIJ 201
10 is
vastgelegd dat opleid
den en oefen
nen van het IBP onder de
e verantwoo
ordelijkheid vvan veiligheid
dsregio’s
en crisisp
partners valtt. De SAMIJ initieert, coöördineert en zorgt voor afstemming. D
De bovenreggionale
afstemm
ming vindt on
nder ander plaats door m
middel van vo
oorliggend Meerjarenbel
M
leidsplan
Vakbekw
waamheid SA
AMIJ 2018‐20
022.
Tussen 22014 en 2017
7 is jaarlijks bijscholing
b
g eorganiseerd
d voor SAMIJ‐ deelnemeers. De vier
veiligheidsregio’s meet veel waterr in hun werkkgebied hebben dat op zich
z genome n. De bijscho
oling is
bedoeld voor functio
onarissen die
e in hun rol vvaker met waaterincidente
en te makenn (kunnen) krrijgen.
Daarnaaast zijn er divverse oefenin
ngen georganniseerd, al daan niet in mu
ultidisciplinaaire samenste
elling. In
deze oeffeningen is veelvuldig
v
sam
mengewerktt met de con
nvenantpartn
ners maar bijjvoorbeeld ook
o met
defensiee. In 2017 is gestart
g
met het
h organiseeren van sesssies voor de meldkamers
m
s in het
IJsselmeergebied.
de vijf jaar ee
en passend M
Meerjarenbeleidsplan Vakbekwaamhheid SAMIJ 20
018‐
Om voorr de komend
2022 op te kunnen stellen
s
is ervo
oor gekozen bij de crisisp
partners te in
nformeren w
waaraan behoefte
bestaat. Op basis van
n zeven interviews op ta ctisch/strate
egisch niveau
u, een breed uitgezette digitale
d
enquêtee op tactisch//operationee
el niveau en een werksesssie met experts vakbekw
waamheid, iss een
duidelijkk beeld ontsttaan van beh
hoeften en prrioriteiten ro
ond bijscholing en oefeniing.
Dit Meerrjarenbeleidsplan Vakbekwaamheid SAMIJ 2018‐‐2022 kan wo
orden aangeemerkt als ee
en
uitwerking ten aanzien van bijsch
holen en oeffenen van he
et Meerjaren
nprogrammaa SAMIJ 2018
8‐2022.
Dit plan heeft ook reelaties met andere planvoormen. Deze
e relaties zijn
n opgenomenn in ondersta
aande
tabel.
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Tabel 1. Relaties me
et andere pla
annen
Documeent

Doel

Wet veiligheidsregio
o’s en
Overeen
nkomst SAMIIJ 2010

Juridische basis en borging
multidiscipplinaire afsprraken
rond sameenwerking bijj
incidentbeestrijding op het
water
Stellen vann een algeme
een doel
en het meeetbaar benoemen
van opleidiingsdoelen per
p
functionar is.
Programm ering

Handreikking opleiden, trainen
en oefen
nen (2009)

Meerjareenprogramm
ma SAMIJ
2018‐2022
Incidentbestrijdingsp
plan 2018
Meerjareenbeleidsplaan
Vakbekw
waamheid SA
AMIJ 2018‐
2022

Program
mma Vakbekw
waamheid
SAMIJ 20018‐2022

Multidiscipplinaire afsprraken
waterhulpvverlening
Keuzes in bbijscholing en
oefenen vaan
waterhulpvverlening op
p
operationeeel, tactisch en
e
strategischh niveau
Concrete pplanning

Relatie
R
plannnen van VR en
e
crisispartners
c
rs
Bovenregiona
B
ale afspraken
tussen veilighheidsregio’s en
crisispartners
c
s

Project
P
Wateerrand

Regionaal
R
Beeleidsplan
Regionaal
R
Criisisplan
Multidisciplin
M
nair Regionaal
meerjaren
m
oeefenbeleidsp
plan

Multidisciplin
M
nair
oefenjaarpro
o
ogramma

Leeswijjzer
Dit Meerrjarenbeleidsplan Vakbekwaamheid SAMIJ 2018‐‐2022 is als volgt
v
opgeboouwd. In hoo
ofdstuk 1
is de visiie opgenomeen ten aanzie
en van het reealiseren van
n een vakbekkwame wateerhulpverlening.
Hoofdstu
uk 2 gaat in op
o de werkw
wijze rond oppleiden en bijscholen van
n functionarisssen die betrokken
zijn bij w
waterhulpverrlening in hett IJsselmeerggebied. Daarrna wordt in hoofdstuk 3 de werkwijzze ten
aanzien van multidissciplinaire oe
efeningen uitteengezet. Hoofdstuk
H
4 geeft
g
een oveerzicht van de
d
planningg en verdeling van werkzaamheden inn het kader van
v bijschole
en en oefeneen voor de SA
AMIJ. In
verschillende bijlageen is extra infformatie ten aanzien van
n het beleid terug
t
te vindden.
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1. V
Visie
1.1 IBP
De SAMIIJ is erop gerricht de multtidisciplinairee waterhulpvverlening op professioneeel niveau te brengen
en te houden binnen
n het crisisne
etwerk dat d aarop gerich
ht is. De werkkwijze van diie multidisciplinaire
waterhu
ulpverlening is opgenome
en in het IBPP van 2018. In
n het IBP zijn
n alle taken vvan de bij bestrijding
van een incident bettrokken diensten in het IJJsselmeergebied beschre
even. Het plaan is multidissciplinair
opgezet en bruikbaar voor alle niveaus van oopschaling. Het
H gaat in op
p de te nemeen acties, ma
aar niet
op de monodisciplinaire uitwerking daarvan.. Verder zijn afspraken be
eschreven ovver hoe dive
erse
organisaaties met elkaaar samenwerken.
Elke funcctionaris/orgganisatie die betrokken kkan zijn bij ee
en incident op
o het waterr binnen het
IJsselmeergebied mo
oet goed op de hoogte ziijn van de inh
houd van ditt plan. Het geezamenlijke
bijscholing en oefen beleid dat in
n dit documeent is opgeno
omen, is erop gericht datt elke functio
onaris
zijn rol cconform dit plan
p invullingg kan geven. Daarnaast heeft
h
men fle
exibiliteit, keennis, ervarin
ng en
vakmansschap nodig.
Afspraakk is dat elke organisatie
o
zelf
z zorgdraaagt voor het opleiden
o
van
n vakbekwaaam personee
el, ook
voor watterincidenten. Het bijsch
holen en oefeenen dat van
nuit de SAMIJ wordt geïnnitieerd, is ge
ericht op
incidenteen waarbij multidisciplin
m
naire samenw
werking nodiig is. Dat kan ook regio ovverschrijden
nd zijn. In
het IBP zzijn maatregeelen beschre
even per inci dentscenario
o. Deze scen
nario’s wordeen geoefend. Het
oefenen van deze scenario’s valtt, proces afhaankelijk, ond
der de veranttwoording vaan de
desbetreeffende orgaanisatie. De veiligheidsreg
v
gio’s in het IJsselmeergebied zijn daaarbij aan de leiding
l
en zijn verantwoordeelijk voor afsstemming tu ssen betrokkken organisa
aties van de eeigen regio.
werkorganisattie SAMIJ zorgt voor de bbeschikbaarh
heid van de content,
c
connform de Han
ndreiking
De netw
Opleiden
n, Trainen en
n Oefenen (2
2009) van heet projectbureau Waterra
and, als aanssluiting op he
et
Handboeek Incidentbestrijding op
p het Water. Dat beteken
nt dat de SAM
MIJ ook op hhet gebied va
an
opleiden
n, trainen en oefenen advviseert, coörrdineert, onttwikkelt en programma’ss faciliteert.
Daarnaaast monitort ze oefeninsp
panningen enn ontwikkelingen rond bijscholing enn oefenen.

1.2 Doeelgroep
Bij waterrincidenten heb je te ma
aken met teaams die veelaal bij incidenten op het laand opereren
conform
m de regionale crisisplann
nen en bij inccidenten op het
h water ve
eelal moetenn samenwerkken met
teams diie op het water opereren
n. Dit betekeent dat die aaansluiting van land en waaterteams bijzondere
aandach
ht vraagt. Bellangrijk is dat de waterhuulpverlening op het wate
er helder geoorganiseerd wordt.
w
Daarvoo
or zijn de functionarissen nodig die inn onderstaan
nde tabel zijn
n opgenomenn onder de
doelgroeepen “operattioneel”.
Daarnaaast worden bij complexe incidenten oop het water ook op tactiisch en strateegisch niveau teams
ingezet. Functionarisssen van die teams zijn hhieronder alss doelgroep “tactisch/stra
“
ategisch”
opgenom
men.
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Doelgroeep operation
neel land
Leden Co
oPI (Ovd‐B, Ovd‐Ghor,
O
Ovd‐P, Ovd‐W
W,
1
operatio
onele liaison Waterschap
p , Ovd‐Gem,,
CoPI leid
der)
Centralissten Meldkamers (GMK, KWC, CMIJ, en
SMC), CaaCO

Doelggroep operattioneel wateer
De On
n Scene Coorrdinator (OSCC) (de
procesverantwoordelijke wijstt OSC aan)
Schipp
pers, Brandw
weer, Politie,, RWS, KNRM
M en
REDNED
Bemanning (voorh
heen opstap pers) Brandw
weer,
RAV, Politie,
P
KNRM
M en REDNE D

Doelgroeep tactisch/strategisch
Leden RO
OT en liaison
ns RWS, KWC
C en WS
Leden GBT en RBT
c
sing (gemeennte)
AOV‐ers, adviseurs crisisbeheers

1.3 Proces
Dit plan is de basis voor het vorm
mgeven van dde jaarlijkse programma’’s voor bijschholen en oeffenen. In
onderstaaand figuur wordt
w
de aan
npak weergeegeven, hoe invulling wordt gegeven aan de jaarlijkse
bijscholing en oefeniingen. Een belangrijk asppect in het kaader van opleiden, traineen en oefene
en is het
koppelen
n van leermo
omenten en evaluaties vvan eerdere oefeningen
o
en
e incidentenn aan nieuwe
oefeninggen om ervoor te zorgen dat de Plan‐‐Do‐Check‐A
Act Leercirkel gesloten woordt. Het is
belangrijjk om bij opleiden, traine
en en oefeneen ‘op deze zaken
z
door te borduren’ in plaats van
n een
nieuwe o
oefening als individuele casus
c
te bennaderen.
Daarnaaast is het belaangrijk om ervoor te zorggen dat doel en vorm op elkaar afgesstemd zijn. Er
E zijn
veel oefeenvormen, en
e deze zijn de
d basis voorr de oefeningg en de evalu
uatie. Echterr de vorm is
ondergeeschikt aan het doel en de
e functie2. D
Dus de vraag is: “Welke oefenvorm paast nu het be
est bij
welk oeffendoel?”.
Verder iss het van belang leerpun
nten van de vvorige oefening terug te laten komenn in de nieuw
we
oefeningg. Bij het opzzetten van nieuwe oefen ingen kun je
e gebruik maken van evalluaties van andere
a
crisisparrtners om oeefenvorm en oefendoel bbeter in te vu
ullen.
Tenslotte is het voorr een lerende
e crisisorgan isatie nodig om met het OTO‐prograamma aan te sluiten
bij de beehoeften van
n de function
narissen.
Deze besschreven weerkwijze word
dt gehantee rd door de veiligheidsreg
v
gio dat de Bijjscholingsdag of
oefeningg organiseertt. Vier stappe
en worden ggemaakt, voo
ordat wordt overgegaan tot de organ
nisatie
van geno
oemde ondeerdelen. Zie hiervoor
h
ondderstaande fiiguur 1.

1

De OvD‐‐W van een waterschap
w
wo
ordt (nog) niett uniform inge
ezet. Ook man
ndaat voor deeze functionarris is niet
overal geeregeld. Om veerwarring te voorkomen
v
m
met de Ovd‐W van Rijkswate
erstaat, is hierr de functiona
aris van
het waterschap opgenomen als ope
erationele liaisson Waterschap.
2
Op basiss van onderzo
oek naar wijze
e van oefenen bij veiligheidsregio’s, Ralf Beerens, IFV

6

Definitieeve versie

Figuur 1: Processtap
ppen om te komen
k
tot innvulling bijsccholing en oe
efening

Ondersteeunende info
ormatie is als volgt terugg te vinden.





Bij stap 1: Ziee Bijlage 2
Bij stap 2: Ziee Hoofdstuk 2
Bij stap 3: Ziee Hoofdstuk 2 tot en meet 4
Bij stap 4: Ziee evaluaties op de site vaan de SAMIJ ( www.samiijregeling.nl oonder
“Documenteen”)

Het train
n de trainer traject,
t
dat in
n 2010 is geïïnitieerd, wo
ordt bovendie
en nieuw levven ingeblaze
en. Dat
betekent dat er train
ners worden opgeleid en dat er geacttualiseerd op
pleidingsmatteriaal voor deze
d
trainers beschikbaarr komt, dat ziij kunnen ge bruiken tijde
ens het opleiiden en trainnen van hun eigen
mensen.. Deze traineers kunnen de hieronder aangegeven
n werkwijze mede
m
helpenn uitvoeren. Als elke
partij een trainer besschikbaar he
eeft en deze monodisciplinair inzet, zal de inhoudd van de
Bijscholingsdag, bescchreven in hoofdstuk 2, w
wijzigen.

1.4 Effeecten
Dit Meerrjarenbeleidsplan Vakbekwaamheid SAMIJ 2018‐‐2022 beoog
gt:






V
Verdelen van
n de inzet va
an capaciteit voor de organisatie van bijscholing een (Grootsch
halige)
o
oefeningen tussen
t
de ve
erschillende ddeelnemend
de veiligheidssregio’s.
Het borgen van
v generiekke afspraken van de crisissbeheersingssorganisatie bij
w
waterhulpveerlening.
Het multidisciplinaire be
eleid voor bijsscholen en oefenen
o
vorm
m te geven, een de juiste accenten
a
d
daarin te benoemen.
TTe adviseren
n over gezam
menlijke eisenn voor functionarissen.
Het agenderren van gezamenlijke meeerjarig bijsch
holing en oeffenplan in SA
AMIJ verband, maar
o
ook bij de veerschillende crisispartnerrs.

7
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W
Waterhulpveerlening conform het IBPP in te zetten
n, en daarme
ee ook lande lijke uniform
miteit
nastreven.
W
Water en lan
nd teams better verbindeen.

2. Opleiden
n en bijsccholen
Opleiden
n van functio
onarissen wo
ordt monodissciplinair, bin
nnen de eige
en organisatiie van de
functionaris verzorgd
d. Dit betreftt basiskenniss van de crisiisbeheersing
gsorganisatiee, die men ee
enmalig
gepresen
nteerd krijgtt. Vakinhoudelijke, monoodisciplinaire
e kennis word
dt ook geachht door de eigen
organisaatie te wordeen aangeboden aan betrookken functionarissen. Deze
D
kennis iss van belangg tijdens
waterhu
ulpverlening.
In dit meeerjarenbeleeidsplan word
dt inhoud geegeven aan het
h multidisciplinair bijsc holen en oeffenen op
het gebied van waterhulpverleniing. Bijscholeen is gericht op het op niveau houdenn van basiskennis,
het verd
diepen daarvan en het presenteren vaan relevante
e ontwikkelin
ngen.

2.1 Doeelstelling
Het advies voor de doelgroep
d
“operationeel”” is om kennis te hebben over de inh oud van het IBP. De
kennis over de scenaario’s wordt verkregen dooor opleiding (monodisciplinair) en bbijscholing
(multidissciplinair). De OTO‐kaarten (zie bijlagge 3) en scen
nario‐kaarten
n (zie bijlage 43) zijn hiervvoor de
basis. Vo
oordat men wordt
w
ingeze
et, is het vann belang dat deze
d
kennis op niveau is . In ondersta
aande
tabel is o
opgenomen met welke basiskennis
b
een scenariokaaarten men bekend
b
moeet zijn. Hierbiij wordt
ervan uitt gegaan, dat de ingezettte functiona rissen vanuitt de algemen
ne kolom4 al beschikken over
algemen
ne vakbekwaamheid ten aanzien van crisisbeheerrsing op het land. Bij funcctionarissen van de
waterkolom dient men al te bescchikken overr algemene vakbekwaam
v
mheid ten aannzien van
incidentbestrijding op
o het water (monodiscipplinair). Beide kolommen
n begeven zicch als het wa
are op
elkaars tterrein. De bijscholing is vervolgens ggericht op samenwerking
g binnen de m
multidisciplin
naire
waterhu
ulpverlening in (boven)regionaal verbband.

3
4

Deze sceenario‐kaarteen zijn onderdeel van het IB
BP 2018.
Hierondeer vallen: de hulpverlening
h
sdiensten vann brandweer, politie, genee
eskundige zorgg en de gemeente.

8
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Tabel 2. Overzicht basiskennis

Voor de doelgroep “tactisch/stra
ategisch” is hhet belangrijk dat zij kenn
nis hebben vvan
waterhu
ulpverlening en ontwikkelingen rondoom incidentb
bestrijding op het water. Via
netwerkkbijeenkomstten wordt men hierover getraind en geïnformeerrd.
9
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Daarnaaast worden Kennis Sessies voor bestuuurders en hu
un adviseurs (zoals AOV’ ers, Adviseurs
crisisbeh
heersing) geo
organiseerd. Met name vvoor deze do
oelgroep worrdt in dat verrband een
Factsheeet/mindmap Waterhulpvverlening onttwikkeld.

2.2 Onttwikkelthem
ma’s rond bijscholen en oefene
en
Gebleken is dat enkeele thema’s bijzondere
b
aaandacht nod
dig hebben bij de planninng van bijscholing,
namelijkk:






Het verssterken van de
d organisatoorische kopp
peling/verbin
nding van lannd‐, en waterteams5
Een veiliige leeromge
eving, bijvoo rbeeld tijden
ns e‐learning
g
Trends en
e risico’s in het IJsselmeeergebied, ko
oppeling van risicobeheeersing en
crisisbeh
heersing moe
et worden geeborgd.
Nadere kennismakin
k
ng met elkaarrs domein (laand en water over en weeer)
Evaluatiees en lessonss learnt, en nnieuwe planvvorming

Het is weenselijk dezee onderwerp
pen bij de orgganisatie van
n bijscholing te betrekkenn.

2.3 Bijsscholingsdaagen en Bestuurlijke C
Conferentie
Minimaaal één keer per
p jaar word
dt een bijschoolingsdag ge
eorganiseerd6. De doelgrooep “operationeel”
wordt geeadviseerd minimaal
m
één
n keer in de ddrie jaar een bijscholing bij te wonenn. De bijscholing
wordt oo
ok de komen
nde jaren door veiligheiddsregio’s georganiseerd. Een totaalovverzicht van de
d
verdelingg van organisatie van Bijscholing en O
Oefeningen over veilighe
eidsregio’s iss in Hoofdstu
uk 4
opgenom
men.
Voor de doelgroep “tactisch/stra
ategisch” is hhet belangrijk dat zij kenn
nis hebben vvan
waterhu
ulpverlening en ontwikkelingen rondoom incidentb
bestrijding op het water. Elk derde ja
aar, dus
in 2018 een 2021, wordt door de SAMIJ
S
een B
Bestuurlijke Conferentie
C
georganiseer
g
rd.

2.4 Nieuwe onderrdelen bijsccholing
Naar aan
nleiding van ontwikkelinggen en verscchuivingen in
n de oriëntatie van de SA
AMIJ, zijn er enkele
e
nieuwe o
onderdelen aan
a dit meerrjarenprograamma toe te voegen. Dezze onderdeleen worden binnen
een nieu
uwe prioriteitstelling opggenomen in hhet bijscholin
ngsaanbod. Het
H betreft:
E‐learnin
ng
De SAMIIJ zal een e‐leearning mod
dule ontwikkkelen die doo
or organisatie
es kan wordeen ingezet om eigen
personeel op te leideen en te trainen. Iedereeen die in de operatie
o
betrrokken is bij incidentbesttrijding
water moet kennis
k
dragen
n van de afsppraken die wij
w daarover met elkaar ggemaakt hebben. Dit
op het w
zal de kw
waliteit en dee efficiëntie van de gebooden hulp aanzienlijk verb
beteren. Eenn elektroniscche
leeromggeving (ELO) biedt hiervoor een platfoorm. Doelste
elling van een
n ELO is om dde afspraken
n die
gemaaktt zijn bij incid
dentbestrijding op het w ater op eenvvoudige en le
evendige wijjze onder te
aandach
ht te brengen
n en te houden. Als trainiing dus. Het toetsen van kennis is nieet aan de ord
de. Er
wordt naaar gestreefd
d om zo snel mogelijk, onnafhankelijk van plaats, datum
d
en tijddstip vanuit de eigen
monodissciplinaire om
mgeving een multidiscipllinaire leer‐ en
e oefenomg
geving te hebbben waarin
n content
is opgenomen uit heet Incidentbe
estrijdingsplaan 2018. De content
c
voorr de ELO is onntwikkeld maar
moet no
og geactualiseerd worden
n conform heet IBP 2018. Uitgangspun
nt is, dat er EELO‐moduless
beschikb
baar komen voor
v
de verschillende rolllen die men kan hebben
n in de waterrhulpverlenin
ng. Voor
5

Denk hierbij aan jargo
on van land en waterpartijeen, of kennis bij bestuurders over de inzeet van de versschillende
w
crisisparttners van de waterkolom.
6
Kan ookk een dagdeel zijn.

10
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wat betrreft het technische aspecct moeten w
we ervoor zorrgen dat de ELO
E kan wordden ingeleze
en in de
verschillen omgevinggen van de diverse
d
partnners, ieder met vaak een eigen speciffiek
beveiligingssysteem.. Na de actua
alisatie van dde content ontwikkelt de
e afdeling Va kbekwaamheid van
Veiligheiidsregio Flevvoland deze ELO
E voor allee veiligheidsregio’s en crisispartners..
Kennisseessies
Er is in h
het IJsselmeeergebied erva
aring met se ssies op besttuurlijk nivea
au. Tijdens eeen bijeenkomst van
RWS, Waaterschap, Defensie
in beeld gebbracht waar iedereen
D
met de burgemeeester(s) is bijvoorbeeld
b
over gaaat tijdens een
n water gerelateerde crissis, en waar men ook niet over gaat. TTaken,
Dit type sesssie is
bevoegd
dheden en veerantwoorde
elijkheden w orden zo ove
er en weer uitgewisseld.
u
makkelijk voor te bereiden. Klein
ne table‐topss, of andere elementen kunnen
k
op m
maat aan het
program
mma van zo’n
n sessie word
den toegevoeegd. Het leerreffect is rela
atief groot. D
Door middel van het
uitwerkeen van een draaiboek
d
Kennissessies, kan een Ken
nnissessie lan
ngs gemeentten of andere
e
netwerkkpartners rou
uleren. Dit drraaiboek wo rdt voor de crisispartner
c
aar
s opgesteld en beschikba
gesteld. De Waterfun
nctionaris ka
an bij deze seessies ondersteunen. Hie
erbij kan ookk aansluiting worden
gezocht bij de Burgemeestersgam
me van het G
Genootschap
p van Burgem
meesters.
Stages
Daarnaaast blijkt uit de
d digitale en
nquête, dat eer behoefte is aan stagess binnen de w
waterhulpve
erlening.
Het orgaaniseren daarvan blijkt ecchter niet prraktisch. Imm
mers tijdens incidentbest
i
trijding is er weinig
w
ruimte o
om met elkaaar mee te lop
pen, en zake n uit te legge
en. Elkaar op
p kantoor beezoeken op een
e
gewone dag heeft bo
ovendien we
einig zin. Hett werkt echte
er wel goed om
o mensen vvan de ande
ere
kolom/o
organisatie bij je uitnodiggen. Je haalt daarmee kennis in huis via
v de genoddigden, en je laat
genodigd
den meekijken naar wat jij georganisseerd hebt/vvoorbereid hebt ten aanzzien van
crisisbeh
heersing. Hett draaiboek Kennissessie
K
es zal daarom
m ook een format leverenn voor een dergelijke
bijeenko
omst.
Netwerkkbijeenkomsst
Gebleken is dat het SAMIJ‐netwe
S
erk als nuttigg netwerk wo
ordt aangem
merkt. Een neetwerkmome
ent kan
in de vorrm worden gegoten
g
van een netwerkkbijeenkomsst. Aangezien
n ervoor gekoozen is dat de
d SAMIJ
zich ook oriënteert op
o risicobehe
eersing, kunnnen netwerkkbijeenkomstten worden iingezet om
risicobeh
heersing sam
men op te pakken. Trendss in het IJsse
elmeergebied
d die risico’s met zich
meebren
ngen en relevante ontwikkelingen zooals energietransitie kunn
nen dan aan de orde kom
men.
Maar oo
ok partners die
d betrokken
n zijn bij de vvoorlichting over
o
risico’s bij binnenvaaart en
recreatieevaart. Je zou ook elke organisatie eeen presentattie kunnen la
aten geven m
m.b.t. een on
nderwerp
wat prio
oriteit heeft. Zo leer je elkkaar beter keennen. Ook middelen,
m
materialen, w erkwijzen
demonsttreren kan ook bij zo’n netwerkbijee nkomst. Hierna wordt da
at verder besschreven. De
eze
bijeenko
omsten zijn een
e goed aan
nknopingspuunt om het ne
etwerk in “de koude fasee” te smeden
n.
Demonsstraties
Protocolllen op papieer spreken niiet gauw tot de verbeeld
ding. Daarom
m introducereen we demonstraties
op de weerkvloer, zod
dat protocolllen tussen dee oren kome
en. Denk hierrbij aan een ddemonstratiie met
LNG, tijd
dens een opeerationeel co
ongres LNG oof een demonstratie van de opstapreegeling. Ook kunnen
demonsttraties worden opgenom
men op film. EEen filmpje is immers ma
akkelijk te deelen.
Visuele o
onderdelen
Gebleken is dat er beehoefte besttaat aan:
11
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m relevante
e thema’s (onndersteunt kennis
k
en bevordert bekeendheid mett SAMIJ)
Brochures met
A
Animaties en
n You Tube filmpjes
f
Mindmap en
n uittreksel IB
BP

o
w
worden opge
enomen
Tot zoveer de nieuwe onderdelen van het proogramma oplleiden. Alle onderdelen
in nieuw
we de jaarpro
ogramma’s.

12
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3. Oefenen
n in de pe
eriode 20018‐2022
2
De SAMIIJ heeft vier vormen
v
van oefeningen::





Kleinschaligee SAMIJ‐oefe
ening
Table‐top oeefening
Procesoefen
ning
G
Grootschaligge multidiscip
plinaire oefeening (hiernaa: GMO)

Een klein
nschalige oeffening heeft een relatieff groot leerre
endement. Meerder
M
instaanties zijn hiierbij
betrokkeen. Het betreeft vaak lokale of regionaale oefeninge
en7, waarbij de doelgroeep “operation
neel”
bijvoorb
beeld het pro
oces Search en
e Rescue, off het opstapprotocol oeffent.
e‐top oefeninngen georgaaniseerd voor het operatiioneel niveau door
Recent zzijn op kleinee schaal table
de SAMIJ. Dit wordt verder uitge
erold.
p de randvooorwaardelijke
e processen die verder beeschreven sttaan op
Procesoeefeningen zijjn gericht op
de OTO‐kaarten in bijlage 3. Een procesoefenning kan als onderdeel worden
w
meeggenomen in een
e
andere o
oefening, bijvvoorbeeld ee
en COPI‐oefeening. In ieder geval worrdt via een prrocesoefenin
ng het
totale m
meldkamersyssteem minim
maal eenmaaal per jaar getest middelss een meldin gs‐ en
alarmeriingsoefeningg.
Grootsch
halige Multid
disciplinaire Oefeningen zijn gericht op
o multidisciplinaire sam
menwerking conform
c
het IBP. In bijlage 5 is extra informatie hierovver opgenom
men. Tijdens een GMO veersterken kolommen
elkaar en
n denkt en handelt
h
men gebied oversstijgend. Bij deze oefenin
ngen is evaluuatie extra belangrijk.
Waar mo
ogelijk worden evaluatorren uit de lanndelijke poule ingezet. Daarnaast
D
woordt de
veiligheidsregio die de
d GMO het jaar daarop organiseert,, ook betrokken.
Ontwikkkelthema’s ro
ond oefeninggen zijn de voolgende:






Koppelin
ng water en landteams v ersterken
Scenario
o’s beoefenen aan de hannd van trend
ds en nieuwe
e risico’s
Oefeninggen waarbij je
j in het tea m van plek wisselt
w
met ie
emand van dde andere ko
olom,
onder beegeleiding va
an een deskuundige buddy
Delen vaan best practtises en dezee rouleren
Overweggen of er naa
ast sessies vooor meldkam
mer en bestuur, nog andeere sessies voor
specifiekke doelgroep
pen wenselijkk zijn. Denk aan
a ambulan
ncepersoneeel of OvD’s.

Deze zakken kunnen de
d volgende jaren sterkeer worden be
etrokken bij de
d voorbere iding op oefeningen.

3.1 Algeemeen oeffendoel SAMIJ
Genoem
mde oefeninggen dragen eraan bij, dat waterhulpverlening in het
h IJsselmeeergebied op een
e
uniformee en professioneel wijze ingezet kan worden. Het IBP is daarb
bij leidend, een zorgt ervo
oor dat
de inzet van de wateerhulpverlening zowel lokkaal, regionaaal als boven
nregionaal geeborgd is. Da
at
betekent ook, dat men alles in he
et werk steltt, de zorgnorrmen zoals beschreven inn de Landelijke
handreikking incidenttbestrijding (IFV, 2015) o p het water,, te realiseren.

3.2 Oeffeningen waterhulpve
w
erlening
De volgeende afsprakken zijn gema
aakt ten aan zien van de verschillende oefeninge n.
7

Op de raandmeren heb je snel te maken met me erdere veiligh
heidsregio’s.

13
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De kleinsschalige SAM
MIJ‐oefening “operationeeel” wordt re
egelmatig georganiseerd op regionaa
al en
lokaal niveau. Tijden
ns kleinschalige oefeningeen kan focuss liggen op he
et verbetereen van land en
e
waterteaams, of bijvo
oorbeeld verbetering vann informatie‐‐uitwisseling via LCMS (KKustwacht, RW
WS en
8
watersch
hap implemeenteren dit (deels ), of heebben het ge
eïmplemente
eerd). De dooelgroep
“operationeel” word
dt geadviseerrd een dergeelijke oefenin
ng jaarlijks bij te wonen.
p
ingen wordtt geadviseerd
d dit met veiligheidsregioo’s en hun
Ten aanzzien van de procesoefen
crisisparrtners op te pakken.
p
Meld
ding en alarm
mering is bellangrijk omdat meldkameers9 bepalen
n in
hoeverree de crisisbeheersing een
n vliegende sstart kunnen
n maken. Leid
ding en coörrdinatie heeft ook
prioriteitt aangezien dit
d op enkele
e punten op het water ve
erschilt van crisisbeheers
c
sing op het land.
Oefeninggen in het kaader van info
ormatiemanaagement is relevant voorr partijen diee netcentriscch
werken vverder oppakken, zoals RWS,
R
waters chappen en de kustwach
ht.
In Hoofd
dstuk 4 is opggenomen in welk jaar weelke organisaatie de GMO organiseert . De oefeningen
worden door veiligheeidsregio’s in
n overleg meet de SAMIJ georganisee
g
rd. Hierbij zijjn nog enkele
aanvulleende afspraken van krach
ht.
Ten aanzzien van alle oefeningen moet bevorrderd worden
n, dat men bij
b elkaar kann meekijken en
e dat
oefensceenario’s mett elkaar word
den uitgewissseld10. Dit levert uiteinde
elijk nog meeer uniformite
eit op.
Tenslotte worden vo
oor alle meld
dkamers in heet IJsselmeergebied en Waddengebie
W
ed sessies
georganiseerd, waarrbij het netw
werken en he t leren van elkaar
e
centra
aal staan. Ditt is gebaseerd op de
eerdere sessies voorr de coördine
erende melddkamers, KW
WC en CMIJ. De
D waterfuncctionaris faciliteert
deze sesssies.

3.3 Evaluatie van incident alls leermom
ment
Aangezieen een werkelijk incidentt hèt momennt is om samen te leren, is die situati e een kans om
o de
multidiscciplinaire sam
menwerking te verbetereen en te verssterken. Het is belangrijkk om daarin zowel
z
te
kijken naaar het “systteem” als naa
ar de “leefw ereld” van de verschillen
nde partijen. Dit zet namelijk een
bewegin
ng naar duurzzaam verand
deren in gangg, evalueren als “learning
g journey”11. Je kunt me
et
beleidsm
medewerkerss en Officiere
en van Diensst (water) aan tafel gaan na het incideent. Gezame
enlijk
multidiscciplinair evallueren levertt dan echt w
wat op. Wel heb
h je een om
mgeving van veiligheid en
vertrouw
wen nodig om
m in openheid te evaluerren, die moggelijk wordt gemaakt
g
dooor leidinggevenden.
Daarbij kkun je in dat geval werke
en aan het oppbouwen van een gemee
enschappelij ke visie en als teams
van elkaar leren. Aan
ngezien binn
nen multidiscciplinair samenwerken de
e verschillennde leefwerelden
sowieso een issue zijjn, is dit ook tussen de laand en de waaterteams he
et geval. Gennoemde aanp
pak in
paragraaaf 1.4 Process, levert een handvat om verbeteringgen in de sam
menwerking iin gang te ze
etten.
Gelet op
p de beperktee SAMIJ‐capa
aciteit, is hett mogelijk evvaluaties (incclusief systeeem en leefwe
ereld)
van incid
denten aan te
t merken alss leermomennten, en deze in de plaatts te laten koomen van
oefeninggen. Als dit aan
a de orde is, kan men ddit onderwerrp agenderen
n in het reguuliere overlegg.
Tenslotte is het belangrijk om dirrect na een ooefening of incident, leerrmomenten op te nemen
n in de
planvorm
ming. Op dezze manier gaan leermom
menten niet verloren
v
voor de netwerkkorganisatie..

8

Niet allee waterschapp
pen pakken LC
CMS op. De Kuustwacht werrkt nog aan de
eelname aan hhet LCMS.
Zoals dee KWC en CMIIJ.
10
Intervieew R Blok, Dirrecteur Kustw
wacht 2018
11
Narratiief evalueren, De Gids Suza
anne Tesselaa r en Jacco Rod
demond, 2017
7
9
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4. Planningg Oefenen
n en Bijsccholen in
n de perio
ode 20188‐2022
Om inziccht te krijgen
n in de verde
eling van werrkzaamheden
n, is onderstaande tabel opgenomen
n.
Veiligheiidsregio’s heebben te makken met eenn toenemend
de oefenbelasting. Dat beetekent dat de
d SAMIJ
daar, op aandringen van enkele partners,
p
rekkening mee houdt.
h
De oe
efenbelastingg m.b.t. de GMO
G
is
verlaagd
d. Er wordt vo
oor gekozen in plaats va n iedere vierr jaar, iedere
e vijf jaar eenn GMO te
organiseeren. De veiliigheidsregio’’s met een w
wat kleiner watergebied
w
zijn
z aan elkaaar gekoppeld
d om
samen d
de organisatie van de GM
MO en de orgganisatie van de Bijscholingsdag op tee pakken. De
e
netwerkkpartners nem
men ondersttaande plannning waar no
odig op in hun monodisciiplinaire
planningg/plannen. Deze
D
planningg is nog niet definitief en
n kan nog wijzigen.

n verdeling werkzaamhe
w
den
Tabel 3. Planning en
20
014

2015

20
016

2017

22018

2019

2020
2

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Frysllân
Noorrd‐Holland No
oord
Flevo
oland
Zaan
nstreek‐Waterrland
Gooii en Vechtstreeek
Utrecht
Gelderland Middeen
Noorrd en Oost‐
Gelderland
IJsselland
Amstterdam‐Amsttelland
GMO
Table‐top
E‐learning
Bijscholingsdaag
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De aanvullende ondeerdelen initie
eert de SAM IJ/waterfuncctionaris, datt zijn:





Bestuurlijke Conferenties12
Netwerkbijeenkomsten
D
Kennis sessies voor verschiillende doelg
groepen
Realiseren Draaiboek
Meldkamerssessies

In onderrstaande tabel zijn de acttiviteiten perr doelgroep in beeld gebracht.

12

Op 7 no
ovember 2018
8 wordt een Bestuurlijke
B
Coonferentie gehouden.

16
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Schippers

Extra bemanning Brandweer
(voorheen opstappers), CIS

On Scene Coordinator

Centralisten coördinerende
meldkamers

Centralisten meldkamers land
+ water

Leden CoPi

Leden ROT, staven RWS, WS,
Kustwacht

AOVer, adviseur cb

Leden GBT en RBT13

Activiteit per
doelgroep

Tabel 4. Activiteiten
n per doelgro
oep

Bestuurrlijke Confe
erentie
Bijschollingsdag
E‐learniing Moduless SAMIJ
Netwerkkbijeenkom
mst tactisch en
operatio
oneel
Kennisseessies
GMO
Proceso
oefeningen
Meldingg en alarmeriing
Leiding een coördinattie
Op en affschaling
Informattiemanagem
ment

Kleine o
oefeningen
Table‐to
op ROT/CoP
Pi
Table‐to
op Bestuur (GBT/RBT)
Traininggssessie per doelgroep
p
Meldkam
mer Sessie
Info tabeel:
Prioriteitt 1 (blijkt uit diigitale enquête)
Prioriteitt 2
Schuin leettertype: in ontwikkeling
g

13

Inclusieef liaisons KW
W, RWS en WS..
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Bijlagee 1 Deeln
nemers SAMIJ‐reg
S
geling
Veiligheidsregio’s
heidsregio Zaaanstreek Wa
aterland
• Veiligh
• Veiligh
heidsregio Fryslân
• Veiligh
heidsregio Fleevoland (coö
ördinerende veiligheidsre
egio)
• Veiligh
heidsregio No
oord Holland
d Noord
• Veiligh
heidsregio No
oord‐ en Oosst Gelderlandd
• Veiligh
heidsregio IJssselland
• Veiligh
heidsregio Uttrecht
• Veiligh
heidsregio Go
ooi en Vechtstreek
• Veiligh
heidsregio Geelderland Miidden
• Beoogd
d deelnemerr: Veiligheidssregio Amsteerdam Amste
elland

Waterpaartijen
• Kustwaacht
• Koninkklijke Nederlaandse Redding Maatschaappij
• Politie Landelijke Eenheid
E
• Rijkswaterstaat Miidden Nederland
ngsbrigade Nederland
N
• Reddin
• Watersschappen
o

Waterschap Zuiderzzeeland

o

Waterschap Amstell/Gooi Vechtt

o

Waterschap Drents Overijsselsee Delta

o

Wettersskip Fryslân

o

Waterschap Vallei en
e Veluwe

o

ds‐Noorderkkwartier
Waterschap Holland

18
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Bijlagee 2 Relevvante onttwikkelinngen
Ontwikkkelingen
n ten aanzien van biijscholing en oefenen
Elektron
nisch leren
In de onttwikkeling naar de digita
ale en kenniss samenleving wordt elekktronisch lereen belangrijkker.
Evaluaties
derdeel van de leer‐cyclu
us van crisisb
beheersing een rampenbe
estrijding.
Evaluatiees zijn een belangrijk ond
Evaluato
oren voor een landelijke poule zijn oppgeleid. Deze
e worden bij grootschaligge oefeninge
en
ingezet. Het instituut fysieke veilligheid wil dee komende jaren het leereffect van eevaluaties no
og meer
inhoud ggeven.
Landelijkke programm
ma’s
Landelijkke programm
ma’s op het gebied
g
van keennis en lere
en zijn actief. Zo kunnen medewerke
ers van
het Rijk vvoor opleidin
ngen op het gebied van ccrisisbeheerssing terecht bij de Nationnale Academ
mie voor
Crisisbeh
heersing (NA
AC). De Unie van Waterscchappen stellt het Gedeeld Leer Progrramma en het
Gedeeld Expertise Prrogramma op.

Ontwikkkelingen
n bij de sam
menwerkkingspartn
ners
Waterko
olom werkt met
m LCMS
Recent zzijn Rijkswateerstaat en (e
enkele) wate rschappen gestart met het gebruik vvan LCMS. De
e
Kustwaccht werkt hieer nog aan. Dit
D vereist aannpassingen in
i werkwijzen, en aanlereen van
vaardigh
heden.

Ontwikkkelingen
n IJsselmee
ergebied
Informattie gestuurd
de inzet
Ontwikkkelingen zijn gaande
g
om structureel
s
m
multidisciplin
nair veiligheid
dsinformatiee in de koude
e fase te
delen. Stteeds meer wordt
w
bij bed
dreigingen innformatie ge
estuurd opge
etreden. Menn investeert in de
informattiepositie. Men
M gaat beziig met risk‐pprofiling. De SAMIJ
S
sluit zich bij deze oontwikkelingg aan. De
crisisparrtners geven zelf invullingg aan deze oontwikkeling,, waarbij de SAMIJ
S
een veerbindende factor
f
in
het IJsseelmeergebied
d is voor watterhulpverlenners.
Preventiie
De SAMIIJ zet sterkerr in op onderrdelen van ri sicobeheersing c.q. prevventie. In de praktijk kom
mt dit
neer op het signalereen van risico
o’s op het waater en het siignaleren, stimuleren, addresseren en
n
advisereen van de daaarvoor releva
ante partnerrs ten aanzie
en van inzet van
v preventiieve middele
en.
14
Daarbij kkan het ondeerwerp zelfre
edzaamheid van burgers ook worden
n meegenom
men . In de
bijscholing en/of bij netwerkbijeenkomsten w
wordt dit onderwerp me
eegenomen.
14

Als voo
orbeeld gaf Nils Rosmuller (IFV) tijdens ziijn interview aan
a dat rivierccruises gevaarrlijk zijn in hett
IJsselmeeergebied. Men
nsen zijn vaak minder zelfreedzaam. Bestu
uurders van cruises weten vvaak weinig van
v
hulpverleening. De SAM
MIJ kan door middel
m
van goeede formats en
e handelingsp
perspectievenn een goede bijdrage
b
leveren.
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Energiettransitie
In de nab
bije toekomsst worden an
ndere brandsstoffen via water
w
vervoerd. Elektrischh varen en het
h
gebruik vvan LNG verggen een andere inzet vann waterhulpvverlening. Diit zijn belanggrijke dingen waar de
SAMIJ zich op moet voorbereide
v
n. Ook komtt het hele autonoom vare
en op; de schhipper zit strraks niet
meer op
p de boot. Hieermee zijn nu proeven a an de gang. Over 10 jaarr kan dit wel ingevoerd ziijn. Wat
betreft rrisicobeheerssing is de loccatie specifieek van belangg. Zijn er bijvvoorbeeld buunkerstations voor
LNG aan
nwezig in hett gebied? We
elke vloten m
maken gebruik van het ge
ebied? Verdeer worden err nieuwe
functies aan het IJsseelmeergebie
ed toegekendd, zoals zonn
ne‐eilanden (zonne‐energgie) en windp
parken
(windmo
olens).

20
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Bijlagee 3 OTO Materiee
el
kaart Search and rescue
r
OTO-k

Beken
nd zijn met
m de
organ
nisatie va
an
incide
entbestriijding op
p het
waterr. Kennis
s hebben
n van
taken
n en
veran
ntwoorde
elijkhede
en van
betrokken org
ganisatie
es.
Doel

Begins
situatie
Theorie
e

Mogelijjke
opdrac
chten/
oefenin
ngen

M
Multidiscip
plinair
O
Opleiding,, training en oefenin
ng
R
Rampbesttrijdingspr
roces Sea
arch and Rescue
(SA
AR)
D
Doelgroep
p
Alle
e doelgroep
pen zie
Ha ndreiking OTO
O
F
Frequentie
e:
1x per 2 jaar

Algemeen
n
De deelnem
mers kenne
en de rol en
n verantwoo
ordelijkhed
den van de bij
incidentbes
strijding op
p het water betrokken discipliness, met als re
esultaat
dat de hulp
pverlening o
op het water en aanslluitend op h
het land ad
dequaat
en in same
enhang verlloopt.
Operation
neel
De deelnem
mers zijn be
ekend met de in de biijlage 2 gen
noemde
kennisniveaus A en B . Concreet voor deze OTO kaart betekent dat:
d
ningsorganisatie bij inc
cidenten op
p het waterr op
1. Kan de hulpverlen
hoofdlijjnen benoe
emen (A6).
2. Kan hett proces SA
AR op hoofd
dlijnen benoemen (A8
8).
3. Kan de taken van de OSC en
n de SAR Liaison beno
oemen.
4. Kan de belangrijksste nautische termen in relatie to
ot
incidentbestrijding
g op het wa
ater benoem
men (A12)
bevoegdhed
den van hulpverlening
gspartners en de
5. Kan de taken en b
kapitein
n van een i ncidentschip benoeme
en (B1).
6. Kan bij opschalen de eigen hulpverlenin
h
ngsmogelijk
kheden op het
water benoemen
b
((B2).
7. Kan de veiligheidssaspecten bij
b optreden
n op het wa
ater benoem
men
(B5).
nzicht in de
e risico’s bijj hulpverlen
ning op hett water (B8
8).
8. Heeft in
9. Heeft in
nzicht in de
e mogelijkheden voor hulpverlen ing op het water
onder de
d diverse w
weersomsta
andigheden
n (B9)
10. Kan benoemen on
nder welke omstandigheden land
dpartijen we
el of
stappen (B 10)
niet ops
11. Heeft kennis
k
van d
de veiligheids- en reddingsmidde
elen op hett water
in relatie met hulp
p van experrts over te brengen aa
an hun doe
elgroep.
Functie en type scchip (B12).
De deelnem
mer is beke
end met tak
ken en vera
antwoordeliijkheden eigen
discipline of
o doelgroep
p.
 Inciden
ntbestrijding
gsplan IJsselmeergebied en/of W
Waddenzee (zie
USB-stiick)
 Reader Search an d Rescue - Nederlandse Kustwaccht (zie USB-stick)
 Presenttatie Incide
entbestrijdin
ng op het water
w
- SAR
R (zie USB-stick)
Na een the
eoretische i nleiding wo
ordt met de
e multidisci plinaire gro
oep
leidinggeve
enden een ttabletop oe
efening geh
houden. Op
p chronologische
volgorde wordt
w
een in
ncident nag
gespeeld. Ie
edere leidin
nggevende
functionaris geeft aan
n wie betrok
kken zoude
en kunnen zzijn, wat zijn inzet
blemen hij denkt
d
te zu
ullen tegenk
komen. In
zal zijn en welke prob
samenhang
g en samen
nspel met elkaar
e
dientt het incide
ent opgelostt te
worden. De
e oefenleid ing kan zon
nodig een time-out
t
ge
even om op
p de
eerder aangeboden th
heorie terug
g te grijpen
n en die no gmaals aan
n de
h praktijk
kvoorbeeld aan te bied
den.
hand van het
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Hulpmiddelen

Specifiieke
aandac
chtspun
ten voo
or
veiligh
heid en
milieu
Specifiieke
aandac
chtspun
ten voo
or
effectiv
viteit

 Presenttatie Incide
entbestrijdin
ng op het water
w
- SAR
R (zie USB-stick)
 Reader Search an d Rescue - Nederlandse Kustwaccht (zie USB-stick)
 Scenariiokaarten I ncidentbes
strijding op het water (zie USB-sttick)
 OTO ka
aart - SAR ((zie USB-sttick)
 A0 Kaart incidentl ocatie en fo
oto's divers
se eenhede
en
 Evaluattietool
Geen




Theorettische inleid
ding aan op
pdracht voo
oraf laten g
gaan.
Het wordt sterk aa
angeraden om te oefe
enen in mulltidisciplina
aire
e betrokken
n disciplines
s
sessies waarbij leiidinggevenden uit alle
particip
peren. Hierd
door kan de
e oefening vanuit versschillende
invalshoeken bena
aderd word
dt en daardoor het gew
wenste rendement
o
ge
ehaald kan worden.
uit de oefening
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kaart Nau
utisch Ver
rkeersma
anagemen
nt, Water
rkwaliteitt en
OTO-k
Waterrkwantite
eit

Kenniis hebbe
en van ta
aken
en verantwoo
ordelijkheden
van de nautisch en
waterrbeheerd
der.

M
Multidiscip
plinair O
Opleiding,, training en oefenin
ng
R
Rampbesttrijdingsp
processen
n

D
Doelgroep
p:

F
Frequentie
e:
Doel

Nautisch
h
Verkeerssmanageme
ent
Waterkw
waliteit
Waterkw
wantiteit
OvD B, O
OvD P, OvD
D G,
KNRM, G
GMK’s, OvD
DW
(RWS/prrovincie/wa
aterscha
p) en ge
emeenten
1x per 2 jaar

Algemeen
n
De deelnem
mers kenne
en de betrokken discip
plines en hu
un rollen (taken/
bevoegdhe
eden/ veran
ntwoordelijk
kheden) bijj incidentbe
estrijding op het
water. Met als resulta
aat dat de hulpverlenin
h
ng op het w
water en
d op het lan
nd adequaa
at en in sam
menhang ve
erloopt.
aansluitend
Operation
neel

Begins
situatie

Theorie
e

Mogelijjke
opdrac
chten/
oefenin
ngen

De deelnem
mers zijn be
ekend met vastgestelde kennisn iveaus A en
n B.
Concreet voor deze O
OTO kaart betekent
b
ditt:
1. Kan de hulpverlen
ningsorganisatie bij inc
cidenten op
p het waterr op
hoofdlijjnen benoe
emen (A7).
2. Kan hett proces na
autisch verk
keersmanag
gement, wa
aterkwalite
eit,
waterkw
wantiteit, o
op hoofdlijn
nen benoem
men (A8).
3. Kan de taak van d
de OvD W (RWS)
(
beno
oemen.
4. Kan de taken en b
bevoegdhed
den van de kapitein va
an een
incidentschip beno
oemen (B1).
n en experttise van
5. Kan bij opschalen de hulpverrleningsmogelijkheden
RWS op
p het waterr benoemen
n (B2).
De deelnem
mer is:
1. Bekend
d met taken
n en veranttwoordelijkh
heden van de eigen discipline
of doelg
groep.
2. Bekend
d met het ra
andvoorwaardelijke proces 'meld
ding & alarm
mering'
bij incid
dentbestrijd
ding op hett water.
3. Bekend
d met het ra
andvoorwaardelijke proces 'leidin
ng & coördinatie'
bij incid
dentbestrijd
ding op hett water.
 Handbo
oek Inciden
ntbestrijding
g op het Water
 Inciden
ntbestrijding
gsplan IJsselmeergebied en/of W
Waddenzee
 Handleiiding SAR – Nederland
dse Kustwa
acht
 Presenttatie Incide
entbestrijdin
ng op het water.
w
Oefeningen
n zijn in me
eerdere vorrmen denkb
baar in moe
eilijkheidsgraad.

Opdracht A:
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Na het opfrrissen van de theorie over nautis
sche en
waterbehee
erprocesse n van Rijks
swaterstaatt, de provin
ncie en het
waterschap
p speelt de groep deelnemers (variërend va
an centralis
st GMK,
tot OvD van de hulpv erlenende diensten) verschillend
v
de oefeninc
cidenten
na. Belangrijk hierin i s:
elnemers in de verschiillende stad
dia de inzett en onders
steuning
Dat de dee
van Rijkswaterstaat k
kunnen ben
noemen.
De deelnem
mers op de hoogte zijn
n van de prrocessen en
n
verantwoordelijkhede
en van Rijks
swaterstaatt, de provin
ncie en het
p en kunne n hierop inspelen.
waterschap
OvD Waterr (RWS/pro
ovincie/wate
erschap) de
eelneemt a an tabletop
p
oefeningen
n om tijdenss (via time-out) of na de oefenin
ng inhoudellijk
uitleg te ge
even of tipss te geven via praktijk
kvoorbeelde
en.
Opdracht B:
Als vervolg
gstap op de
e tabletop oefening
o
is de virtuele oefening (via bv.
E-semble). Aan deze oefening nemen alle OvD-ers
O
de
eel. Vanaf start
s
OPI oefenen deelneme
ers de
incident tott (en met) vorming CO
samenwerk
king, inform
matie-uitwis
sseling en communica
c
atie (C2000
0), BOB
(Beeldvorm
ming, Oorde
eelsvorming
g en Besluitvorming) en het uitzetten
van proces
ssen in eige
en organisatie. De oefening leentt zich voora
al om te
oefenen in het omgaa
an met knelpunten me
et verschille
ende belangen
(denk aan brandbestrrijding vers
sus waterkw
waliteitsbeh
heer of stre
emmen
n opdracht van hulpve
erleners verrsus doorva
aart).
van de scheepvaart in

Opdracht C:
Een inciden
nt wordt re al-time op het water nagespeeld
d. Processen als
alarmering, verstrekk
ken ladinggegevens do
oor nautisch
er,
h beheerde
weer, aans
sturing van partijen va
anuit het CO
OPI
opstappen van brandw
kunnen in de real-tim
me oefening beoefend worden.
Hulpmiddelen

Opdracht A:




Scenariiokaarten u
uit het IBP:
o Verrontreinigin
ng oppervla
aktewater
o Aan
nvaring of llosgeslagen
n schip
o Eco
ologisch inccident
o Wa
aterkaarten
Inciden
ntbestrijding
gsplannen IJsselmeergebied/Wad
ddenzee

Opdracht B:
Computer met virtuel e incidento
omgeving met
m meerde
ere scenario
o’s
atiemiddele
en (GSM/po
orto/C2000
0) voor dee lnemers
Communica
Responscel/tegenspell om de sce
enario’s na te spelen
Opdracht C:
 Verkeerspost Rijksswaterstaat en Gemee
enschappellijke Meldka
amer
me voor me
elding en alarmering
deelnam
 Vaartuig RWS, KN
NRM, BRW en
e incidents
schip
unicatiemid
ddelen (GSM
M/porto/C2000) voor deelnemers
 Commu
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Specifiieke
aandac
chtspun
ten voo
or
veiligh
heid en
milieu
Specifiieke
aandac
chtspun
ten voo
or
effectiv
viteit

 Waarne
emers, oefe
enleiding, lo
oggers en responscelle
r
en
Tijdens rea
al-time oefe
ening moett te allen tijde de veilig
gheid van
deelnemers
s gewaarbo
orgd zijn en
n moet er zorg
z
zijn vo
oor het milie
eu.






Theorettische kenn
nis is noodz
zakelijk voo
ordat aan d
de drie
oefenvo
ormen bego
onnen kan worden.
De sam
menstelling van de dee
elnemers moet
m
multidiisciplinair zijn
z
om
deelnem
mers beken
nd te laten worden me
et elkaars p
processen bij
b
incidentbestrijding
g op het wa
ater.
oorwaarde iis dat de de
eelnemers wel kennis en ervaring
Randvo
hebben
n met hun e
eigen mono
odisciplinairre processe
en.
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kaart Leid
ding en co
oördinati e
OTO-k

Het ke
ennen en
n kunnen
toepa
assen van
n de leid
ding
en coö
ördinatie
estructuur
bij hu
ulpverlen
ning op het
h
waterr

Mu
ultidisciplinair
Op
pleiding, tr
raining en oefening
Ra ndvoorwa
aardelijke
Leiding & coördina
atie
pro
oces
Do
oelgroep
Fre
equentie

Doel

Begins
situatie

Theorie
e
Mogelijjke
opdrac
chten/
oefenin
ngen

Leider- CoPI, OvD’’en en
Liaison SAR, ROT leden
1 x perr 2 jaar

Algemeen
n
De leidingg
gevende fun
nctionarisse
en kennen hun eigen rol en
verantwoordelijkhede
en, plus die van de and
dere bij hu lpverlening
g
d binnen de multidissciplinaire setting
s
betrokken disciplines en weten die
toe te pass
sen zodat d
de hulpverle
ening op he
et water en
n aansluiten
nd op
het land ad
dequaat en in samenh
hang verloopt.
Operation
neel
1. Kan de partners h
hun taken/v
verantwoord
delijkheden
n en
bevoegdheden bij de afhandeling van in
ncidenten o
op het
meergebied benoemen15 (A2).
IJsselm
2. Kan de partners h
hun taken/v
verantwoord
delijkheden
n en
bevoegdheden bij de afhandeling van in
ncidenten o
op ruim
water beno
oemen16 (A3
3).
binnenw
3. Kan de partners h
hun taken/v
verantwoord
delijkheden
n en
bevoegdheden bij de afhandeling van in
ncidenten o
op het
water beno
oemen17 (A4
4).
binnenw
4. Kan de taken/vera
antwoordelijkheden en
n bevoegdh
heden van
hulpverrleningsparrtners bij de
e afhandeling van watterincidente
en met
effect naar
n
het lan
nd benoemen (A5).
5. Kan de hulpverlen
ningsorganisatie bij wa
aterincidentten met efffect
naar he
et land op h
hoofdlijnen benoemen
n (A6).
6. Kan de taken en b
bevoegdhed
den van hulpverlening
gspartners en de
kapitein
n van een i ncidentschip benoeme
en (B1).
7. Heeft in
nzicht in de
e verbinding
gsstructuurr bij multidiisciplinaire
hulpverrlening op h
het water (B6).
8. Kan op hoofdlijnen
n benoeme
en onder we
elke omstan
ndigheden
landparrtijen wel o
of niet opsta
appen op een schip (B
B10).
1. Bekend
d met taken
n en veranttwoordelijkh
heden eige n discipline
e of
doelgro
oep.
2. Bekend
d met Incide
entbestrijdingsplan IJsselmeerge
ebied en
Wadden
nzee.
Handboek Incidentbesstrijding op
p het Waterr
strijdingspllan van hett samenhan
ngend risico
owatersyste
eem
Incidentbes
Er zit progrressie in de
e moeilijkhe
eidsgraad van
v
de opdrrachten, c.q
q.
oefeningen
n. Uitgewer kte oefendraaiboeken zijn terug te vinden in de
Handreiking OTO, Inccidentbestriijding op he
et Water, o
op de website
www.waterrrand.nl en op Infopun
nt Veiligheid.
Opdracht A

15

Waaron
nder kennis va
an de (Inter)n
nationale wet en regelgevin
ng voor de Noordzee

16

Waaron
nder inzicht in kostenoverw
weging en bel angen
Waaron
nder inzicht in kostenoverw
weging en bel angen

17
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Na een the
eoretische i nleiding wo
ordt met de
e multidisci plinaire gro
oep
operationele functies een oefening gehoude
en met bee
eldvormend
d
olgorde worrdt met hett beeldvorm
mend
materiaal. Op chronollogische vo
e
inciden
nt nagespee
eld. Iedere leidinggeve
ende functionaris
materiaal een
geeft aan wie
w betrokk
ken zouden kunnen zijjn, wat zijn
n inzet zal zijn
z
en
welke prob
blemen hij d
denkt te zu
ullen tegenk
komen. In ssamenhang
g en
samenspel met elkaarr dient het incident op
pgelost te w
worden. De
e
oefenleiding kan zono
odig een tim
me-out geven om op d
de eerder
en theorie tterug te grijjpen en die
e nogmaals aan de hand van
aangebode
het praktijk
kvoorbeeld aan te bieden.

Hulpmiddelen

Specifiieke
aandac
chtspun
ten voo
or
veiligh
heid en
milieu
Specifiieke
aandac
chtspun
ten voo
or
effectiv
viteit

Opdracht B
Landrotten en waterra
atten sprek
ken een and
dere taal. M
Met een spe
elvorm
‘
‘de
ballenb
bak’ wordt i n multidisc
ciplinaire land- waterz etting steeds aan
elkaar de betekenis
b
v
van een woo
ord gevraag
gd. Bijvoorrbeeld: wat is een
knoop (sne
elheidsaand
duiding, kno
oop in een touw, knoo
op aan een jas,
…etc.). Na afloop van de oefenin
ng hebben de deelnem
mers besef van het
verschil in terminolog
gie tussen la
and- en wa
aterhulpverrleners. Daa
arnaast
noodzakelijk
k zijn
kennen de deelnemerrs de belangrijkste terrmen, die n
om elkaar te begrijpe
en.
 Beeldvo
ormend ma
ateriaal (opdracht A) (zie
(
USB-sttick)
errand)
 Ballenb
bak (opdraccht B) (zie Handreiking
H
g OTO Wate
 Scenariiokaarten I BP (zie IBP
P)
Geen

Theoretisch
he inleiding
g aan opdra
acht vooraf laten gaan
n.
Bij voorkeu
ur oefenen in gemengde sessies waarbij op erationele functies
uit alle betrokken discciplines uitg
genodigd zijn.
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kaart Meld
ding en alarmerin
a
ng
OTO-k

Het ke
ennen en
n kunnen
toepa
assen van
n de
melding- en
alarm
meringpro
ocedures
s bij
hulpv
verlening
g op het
waterr

Doel

Begins
situatie

Theorie
e

Mogelijjke
opdrac
chten/
oefenin
ngen

Mu
ultidisciplinair Op
pleiding, tr
raining en oefening
Ra ndvoorwa
aardelijke Melding en alarmerring
pro
oces:
Do
oelgroep:
Centralissten: CMIJ, KWC,
GMK’s en
n LE (Pol).
Calamite
eiten
Coördina
atoren en/o
of
andere o
ondersteuners van
centralissten in de
verschille
ende meldk
kamers
Fre
equentie:
1 x per 2 jaar

Algeme
een
De centralist kent d
de melding
g- en alarmeringsproce
edure voor een
n kan die (llaten) uitvo
oeren. Met als
hulpverlening op h et water en
resultaat dat de ju iste meldka
amer, de ju
uiste hulpve
erlening
alarmee
ert, zodat d e juiste partijen binne
en de juiste
e tijd, de
incidentbestrijding ter hand nemen.
n
Operatiioneel
1. De centralist
c
ke
ent de meld
dkamers die bij een m
melding van
n een
incid
dent op het water betrrokken kunnen zijn (B
B3).
2. De centralist
c
ke
ent de uitvrraagprocedure voor ee
en hulpverlening
op het water en
n kan die to
oepassen (B4).
(
c
ka
an de nodig
ge inzetcapaciteit bepa
alen/inscha
atten bij
3. De centralist
een incident op
p het water.
c
ka
an de alarm
mering voorr de eigen e
eenheden bij
b een
4. De centralist
incid
dent op het water uitv
voeren.
5. De centralist
c
ke
ent de proc
cedures om andere da
an de eigen
eenh
heden te ala
armeren en
n kan die to
oepassen.
6. De centralist
c
ke
ent de rol van
v
de ande
ere betrokk
ken meldka
amers
(o.a. het KWC m
met betrek
kking tot SA
AR inzet op de ruime
binnenwateren)) en kan die rol naast de eigen
en plaats ge
even.
verantwoordelijjkheden ee
c
ka
an de opsta
ap- en aanlandingspla
aatsen van het
7. De centralist
eigen verzorgin
ngsgebied benoemen
b
en ondersccheiden.
1. Voorrafgaande ttheoretische sessie ov
ver melding
g & alarmerring in
het IBP.
I
2. Kenn
nis van melldkamer sy
ystemen
 Hand
dboek Incid
dentbestrijd
ding op hett Water
 Incid
dentbestrijd
dingsplan IJJsselmeerg
gebied
 Incid
dentbestrijd
dingsplan Waddenzee
W
 Proto
ocollen: Uittvraag, Afstemming en C-GMK
Er zit prrogressie in
n de moeilijkheidsgraad van de o
opdrachten,, cq
oefening
gen. Uitgew
werkte oefe
endraaiboek
ken zijn terrug te vinde
en in de
Handreiking OTO, Incidentbes
strijding op
p het Waterr, op de we
ebsite
aterrand.nl en op Infopunt Veiligheid.
www.wa
cht A
Opdrac
De centralist ontva
angt een melding van een schipp
per betrokken bij
dent op hett water. De
e ontvangende centrallist past he
et
een incid
uitvraag
gprotocol to
oe en verwe
erkt de melding daarn
na tot een
alarmeringsvoorste
el op papier. De meldiing wordt d
daadwerkelijk
meld aan de
e andere be
etrokken meldkamers
m
s, die op hun beurt
doorgem
een alarrmeringsvo orstel op papier zetten.
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Opdrac
cht B
Beschrijf aan de ha
and van de terugkoppeling vanuiit de anderre
mers (of va
an de waarn
nemers) we
elke hulpve
erlening
meldkam
uiteinde
elijk is ingezzet en of diit klopte me
et het oors pronkelijk op
o
papier uitgewerkte
u
e inzetvoors
stel. Benoem welke oo
orzaken een rol
hebben gespeeld b
bij het al da
an niet effe
ectief alarm
meren van de
d
hulpverlening op h et water.
NB: Dit kan per me
eldkamer verschillen.
v
cht C
Opdrac
Start na
a een oefen
nmelding de
e alarmering van de e igen hulpdiiensten
en verzo
org met hett afstemmingsprotoco
ol de doorm
melding en
informattieverstrek king naar de
d andere betrokken
b
m
meldkamers.
Koppel de
d juiste hu
ulpverlenerrs in een (boven)regio
onale
gespreksgroep, zod
dat de informatie-uitw
wisseling tu
ussen alle (land en
water) partijen
p
ma
aximaal ond
dersteund wordt.
w
cht D
Opdrac
De centralist krijgtt het verzoe
ek de rol va
an C-GMK tte vervullen
n. Vraag
elke acties de
d centralisst hiervoor
(mondeling of schrriftelijk) we
alist voert de
d acties uit die horen
n bij deze ro
ol aan
uitvoert. De centra
d van het prrotocol C-G
GMK, is contact met allle betrokke
en
de hand
meldkam
mers moge lijk?, deze opdracht kan
k
aanvulle
end op
voorgaande opdracchten uitge
ezet worden
n.
cht E
Opdrac
Oefening
g met een table-top karakter.
k
Sttart met ee
en melding van een
incident op ruim-b innenwaterr. Laat aanw
wezige centtralisten (v
vanuit
meerderre instantie
es) aangeve
en welke ac
cties zij ond
dernemen als
a deze
melding bij hen bin
nnenkomt. Maak gebruik van pro
otocollen en
n
nde meldka
amers afhan
nkelijk
bespreek met elka ar waar de verschillen
zijn van elkaar.

Hulpmiddelen

Specifiieke
aandac
chtspunten
n voor
veiligh
heid en
milieu
Specifiieke
aandac
chtspunten
n voor
effectiv
viteit

cht F
Opdrac
Afzonde
erlijke opdra
achten die toegevoegd
d kunnen w
worden aan het
oefening
g zijn; het u
v
een plaatsbepaling
g op het wa
ater
uitvoeren van
met de beschikbare
e middelen
n die de cen
ntralist voorrhanden he
eeft.
n het proce
es om de juiste aanlan
ndingsplaats voor
Het begeleiden van
ereenheden
n te bepalen.
zowel land als wate
 Porto
ofoons (C2 000) - de waarnemer
w
s op de me
eldkamers staan
s
met elkaar in v
verbinding via
v een C20
000 portofo
oon.
 De centralisten
c
gebruiken de voor hu
un meldkam
mer gebruik
kelijke
verb
bindings/ co
ommunicatiiemiddelen.
N.V.T.

Theoretische inleid
ding aan opdracht vooraf laten ga
aan. Bij voo
orkeur
in een gemengde ssessie waarrbij centralisten uit all e betrokken
meldkam
mers uitgen
nodigd zijn.
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Bijlagee 4 Scenaariokaartten
Multid
disciplinaire aandachtspu
a
unten

Sce
enariokaart 1, m
mens en dier in
n nood
Onder dit
d type incident vvallen ongevallen
n met betrekking tot beroepsvaartt, pleziervaart, sp
porters en dergelijke. Het redden vvan mensen is
een belaangrijke overeenkkomst en dat hett gevaar bestaat op
o mogelijke verddrinking van perssonen of dieren in
n het gebied. Hett scenario
"Mens en
e dier in nood" kkan optreden als gevolg van uiteenlopende incidennten. De risico's en
e maatregelen die
d in dit scenarioo een rol
kunnen spelen zijn: mogeelijke gewonden,, het bevrijden va
an personen (bij bbeknelling), nood
dzaak directe med
dische hulp te ve rlenen en/of
elen.
transporrt (vanaf het schip) naar de wal/ziiekenhuis te rege

LCMSS (Methane & IM Verzam
melplan)

Incidentt/situatie
 Maajor incident
 Exact location
 Type of Incident

Veilighe
eid
 Haazards
 Accces
Meteo
Slachtofffers/Bevolking
 Nu
umber of Casualtiies
Omgeving/Effecten

Communicatie

Betrokkken diensten
 Em
mergency Servicess

Leiding en coördinatie

Informa
atie & Resource
manage
ement

Welke GRIP?,
G
Overwegen
n GRIP‐opschalin g als:

hulpverleningsdienssten van het landd op het water op
ptreden;
en zijn naar het laand;

er duidelijke effecte
en zijn naar kwet sbare natuurgebieden (Ministerie
e LNV alarmeren));

er duidelijke effecte

er op het water meerdere processenn spelen;
ngdurige inzet. OvvD B / KWC overleeggen indien verd
dere zoekacties wo
orden stopgezet. Afschaling

lan
doo
or de hoogst leidinggevende. SAR‐ proces wordt beë
ëindigd door KWC
C.
d melding, zie deekkingsplankaartt op meldkamer met
m boeibestand en
Locatie: Afhankelijk van de
Waternaamen.
n die met deze ka
aart zijn af te hanndelen:
Denk bij dit scenario aan de volgende moggelijke incidenten
1 Persoon overbo
oord/vermist / 1. 2 Schip in nood / 1.3 Watersporte
er in problemen /
1.1
1.4
4 Ongeval/gewon
nde / 1.5 Ziekte aaan boord / 1.6 Neergestort
N
vliegtuig.
De risico
o's en maatregelen die in dit scena rio een rol kunne
en spelen zijn mog
gelijke gewondenn, het bevrijden
van perssonen (bij beknelling), noodzaak diirecte medische hulp
h te verlenen en/of
e
transport (vvanaf het
schip) naaar de wal/zieken
nhuis te regelen.
Kortste aanvaartijd
a
naar incidentlocatie
i
beepalen in samensspraak met de Ku
ustwacht. Bepaal de
aanlandiingsplaats in afste
emming met de KKustwacht.
Windrich
hting en –kracht in m/s, temperattuur, neerslag en verwachting korte en lange termiijn.
Aantal mogelijke
m
slachtofffers hangt sterk aaf van de hoevee
elheid opvarenden
n. Bepaal de triagge (indien
mogelijkk). Noem overige betrokkenen (bijvvoorbeeld burgerrs, schippers).
Het bron
ngebied is het efffectgebied, geen bedreiging naar omgeving
o
De veran
ntwoordelijkheid ligt tot GRIP 1 bijj de kustwacht als procesverantw
woordelijke. Vanaff GRIP 1
coördineeert de gemeente
e de voorlichting i.s.m. hulpverlen
ning en betrokken
n partijen.
Mogelijkk social media in de
d gaten houdenn, persbericht indien het incident (veel)
(
belangstellling trekt.
Bij boven
nregionale comm
municatie LMG 144‐proces starten en
e gebruiken voo
or communicatie tussen
leidinggeevenden naast de
e C2000‐kanalen..
KNRM, SAR‐helikopter,
S
Politie‐vaartuig, evvt. duikteam (braandweer, ambu, OvD’en,
O
CoPI bezzetting).
Alarmeriing: KNRM + gelie
eerde Reddingbriigades, SAR‐helikkopter, politie‐vaa
artuig, evt. duikteeam,
ambulan
nce, OvD‐P.
Regionaaal: overzicht van inzetbare (opgeleeide en getrainde
e) eenheden.
Landelijkk/specialistisch: bergers,
b
schepen met sonar.
Procesveerantwoordelijk: Kustwacht (heeftt contact met de OSC en wijst dezze aan), binnen haavenhoofd is
de Brand
dweer verantwoo
ordelijk. De CIS kaan op een inciden
ntschip een rol sp
pelen als coördinaatie van
processeen gewenst is. Lett nabij havens opp de rol van de rijkshavenmeester.
Aanvulleende functionarissen: SAR‐Liaison in CoPI.
Liaison OT
O Kustwacht in ROT.
R
Bepaal omstandigheden:
o
aard van het inccident, aantal perrsonen in nood, aard van de
verwond
dingen/ziekte, complicerende omsstandigheden, we
eersomstandighe
eden, brand/expl osie,
gevaarlijjke stoffen, infecttieziekte, bepaal of medische hulp
pverlening wel/niet het water op ggaat.
Inzetplan
n maken. KWC en
n C‐GMK stemmeen zo snel mogelijk af of en waar er
e aanlandingsplaaatsen zijn.
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Proces

Wat (bijzzonderhedenn op het watter)

1.

Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s

2.
3.
4.

Bron‐ en
emiissiebestrijding
Red
dding
Onttsmetting
Acu
ute
gezo
ondheidszorg

5.

Pub
blieke
gezo
ondheidszorg
6. Bew
waking en
bevveiliging
7. Ord
dehandhaving
8. Mob
biliteit
9. Han
ndhaven
netw
werken
10. Opssporings‐
expertise
11. Inteerventie
12. Opssporing
13. Com
mmunicatie

14. Pub
blieke zorg

15. Evaccuatie
16. Omgevingszorg
17. Search and Rescue

18. Nau
utisch Verkeers‐
man
nagement
19. Beh
heer
Watterkwaliteit
20. Beh
heer
Watterkwantiteit

Communicatie vereist over dde genomen maatregelen, voortga
ang en tijdsduur, aanlandingsplaa
ats, ligplaats,
aantal perso
onen, is vervoer nnodig naar opvan
nglocatie.
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Ambulancezzorg komt alleen op het water wanneer er medisch
he zorg nodig is een er sprake is van een veilige
werkplek. Het opstappen opp vaartuigen doorr landhulpverlene
ers kan onder vooorwaarden. Opsta
applaats en
handen) voor ove
ername schip/waal gewonden.
aanlandingssplaats bepalen. EExtra capaciteit (h
Bij een infecctieziekte aan booord van een schip
p geldt de norm van
v de Internatioonal Health Regulations. De
gezagvoerde
er is verplicht ditt te melden aan de
d havenautoriteit, die doormeldt naar de GGD.
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Inzet van Po
olitie voor verkeeergeleiding nabij de
d aanlandingsplaats.
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Denk aan de
e inzet van het Laandelijk Team On
nderwater Zoekingen van de politiie. Communicatie
e over de
voortgang van
v een eventuelee berging. Overw
weeg voor zoekactties de inzet van SIGNI, dreg‐ en
sonardiensten, enz. Bepaal eeen locatie voor de
d overleden slacchtoffers.
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Communice
eer over de keuzee of er wel/geen strafrechtelijk
s
onderzoek plaatsvinndt.
De verantwo
oordelijkheid vooor communicatie ligt tot GRIP 1 bij de Kustwacht a ls procesverantw
woordelijke.
Vanaf GRIP 1 coördineert dee veiligheidsregio namens de geme
eente de voorlichhting i.s.m. de
hulpverlenin
ngsdiensten en d e betrokken private partij(en) con
nform de normalee GRIP‐werkwijze
e.
Afstemming
g met waterpartijjen over de (strattegische) boodsch
hap moet hierbij plaatsvinden, ditt kan in CoPI
of ROT.
Uitgangspun
nt van bevolkingsszorg is de zelfred
dzaamheid van mensen.
m
Opvangloocaties kunnen in
n beeld
komen als dit
d niet mogelijk iss. Denk na over het
h vervoer naar de locaties. Er woordt gewerkt mett het
Slachtoffer Informatie Systeeem (SIS) / verwan
nteninformatie.
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
De betrokke
en gemeente kann middels middele
en het afzetten van de aanlandinggsplaats facilitere
en.
Als personen verdrinken en vvermist worden en
e blijven, dient het
h Landelijk Tea m Onderwater Zoekingen van
e Operationeel Plaan Search and Re
escue
de politie, Landelijke Eenheidd in kennis gesteld te worden. Zie
(OPPLAN SA
AR) voor de uitweerking van het SAR‐proces (versie 1.1 2016).
Informeer scheepvaart in dee buurt. Neem verrkeersmaatregele
en de scheepvaarrt indien nodig.
Genomen maatregelen
m
comm
municeren.
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
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S
Scenariokaart
2,
2 verontreinigi ng (oppervlaktte)water en oev
vers
Als gevo
olg van een incideent kan een schip
p lading of brandsstof verliezen, waaarbij deze in het water terechtkomt en tot veronttreiniging van
het wate
er leidt. Ook kan een lozing vanaf het land (calamiteit of dumping) verontreiniging van
v het water verroorzaken.

LCMSS (Methane & IM Verzam
melplan)

Incidentt/situatie
 Maajor incident
 Exact location
 Type of Incident

Veilighe
eid
 Haazards
 Accces

Meteo
Slachtofffers/Bevolking
 Nu
umber of Casualtiies
Omgeving/Effecten

Communicatie

Betrokkken diensten
 Em
mergency Servicess

Leiding en coördinatie

Informa
atie & Resource
manage
ement

Overweggen GRIP opschaling als:

hulpverleningsdienssten van het landd op het water op
ptreden;
en zijn naar het laand;

er duidelijke effecte
en zijn naar kwet sbare natuurgebieden (Ministerie
e LNV alarmeren));

er duidelijke effecte

er op het water meerdere processenn spelen;
ngdurige inzet.

lan
Locatie: Afhankelijk van de
d melding, zie deekkingsplankaartt op meldkamer met
m boeibestand en
waternamen.
n die met deze ka
aart zijn af te hanndelen:
Denk bij dit scenario aan de volgende moggelijke incidenten
2 Stof zinkt /
2.1 Verssmering / 2.2 Stoff opgelost in watter / 2.3 Stof drijft op het water / 2.4
2.5 Vero
ontreiniging kust//oever.
Verschillende stoffen reag
geren verschillen d met water:
s
(versm
mering). kun je beestrijden met

Driijvende vloeibare stoffen, zoals oli e en olieachtige substanties
sch
hermen, veegarmen, oilboom en s kimmers (opruim
m zuigsystemen) (besmering). Daarrnaast kan
opruimen van toepa
assing zijn wanneeer de verontreiniiging is aangespoe
eld op een waters
rstaatswerk,
zoaals dijken, oevers of op het strand..

Door in water oplosssende of dispergeerende stoffen on
ntstaat verontreiniging die verduisstering,
accumulatie kan vveroorzaken.
verrzuring/verloging, opwarming, zuuurstofdepletie, toxxiciteit en/of bioa
Deze verontreinigingen zijn in princippe niet op te ruim
men, maar wel zijn
n maatregelen te nemen zodat
hett verontreinigde water
w
snel is af tee voeren naar bijvvoorbeeld de zee of ander groot w
water. De
sto
offen die na het dispergeren overbblijven zijn wel op te ruimen.
dering van het incident aandacht voor de veiligheid van hulpverleners.
Bij benad
Windrich
hting en –kracht in m/s, temperattuur, neerslag en verwachting korte en lange termiijn.
Aantal mogelijke
m
slachtofffers hangt sterk aaf van de grootte
e van het incident. Bepaal de triagee (indien
mogelijkk). Noem overige betrokkenen (bijvvoorbeeld burgerrs, schippers).
Het incid
dent kan effecten
n buiten het bronngebied hebben. Hier dient aandaccht voor te zijn. ZZie ook
‘Veiligheeid’.
Rijkswaterstaat is verantw
woordelijk voor ccommunicatie ovver de bron. Moge
elijk social mediaa in de gaten
houden, persbericht indie
en het incident (vveel) belangstelling trekt. Voorlich
hting over het ha ndelen van
burgers (ramen en deuren sluiten, e.d.). BBij bovenregionale communicatie LMG 14‐proces sstarten en
gebruikeen voor communiicatie tussen leid inggevenden naaast de C2000‐kanalen.
orstel: RWS‐LCM (onderdeel wate rkamer van VWM
M), OvD’en, AGS, gemeente, CoPI bezetting.
Inzetvoo
Rijkswaterstaat heeft een
n uitgebreid scalaa aan middelen voor het opruimen
n van olie en anddere
ppen beschikken oook over middele
en. De brandweer heeft middelenn voor
chemicaliën. Waterschap
kleinschaalige verontreinig
gingen.
Procesveerantwoordelijk: RWS, de OvD‐W heeft contact me
et de OSC.
kwaliteit/ waterkkwantiteit) in
Aanvulleende functionarissen in teams: Naautisch beheerder, OvD‐W (waterk
CoPI Waterschap, vertege
enwoordiger vann het Ministerie van
v LNV.
Wat is err gebeurd: aard en
e omvang van dee vervuiling, wat zijn de risico's vo
oor de omgeving,, wat zijn de
effecten naar land, eventtueel benodigd m
materieel, verwacchte tijdsduur van
n het opruimen, oopschaling
gewenstt.
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Multid
disciplinaire aandachtspu
a
unten
Proces
Wat (bijzzonderhedenn op het watter)
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bron‐ en
emiissiebestrijding
Red
dding
Onttsmetting
Acu
ute
gezo
ondheidszorg
Pub
blieke
gezo
ondheidszorg
Bew
waking en
bevveiliging
Ord
dehandhaving
Mob
biliteit
Han
ndhaven
netw
werken
Opssporings‐
expertise
Inteerventie
Opssporing
Com
mmunicatie

14. Pub
blieke zorg
15. Evaccuatie
16. Omgevingszorg
17. Search and Rescue
18. Nau
utisch Verkeers‐
man
nagement
19. Beh
heer
Watterkwaliteit

20. Beh
heer
Watterkwantiteit

Wijze waaro
op vervuiling worrdt opgeruimd. Ziie ook scenarioka
aart 3.
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Gebruikte ontsmettingsmethhode en middelen voor hulpverlen
ners.
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Vanuit de GHOR kan geadvisseerd worden ove
er het voorkomen
n dat burgers meet de verontreinig
ging in
omen. Denk hier bij ook aan vis‐ en zwemverbod waarbij
w
Ministeriee LNV en provinciie betrokken
aanraking ko
zijn. Voorko
omen van verderee gezondheidssch
hade.
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Voorkom da
at omstanders heet verontreinigd gebied
g
kunnen be
etreden.
Denk aan de
e aan‐ en afvoerrroutes voor materieel: haven, strand en/of oevers..
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Waarnemingen en monsterss vastleggen als bewijsmateriaal.
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
In overleg met
m procesverantw
woordelijke overr het doen van we
el/geen strafrechhtelijk onderzoek.
De verantwo
oordelijkheid vooor communicatie ligt tot GRIP 1 bij Rijkswaterstaatt als procesveranttwoordelijke.
Vanaf GRIP 1 coördineert dee veiligheidsregio namens de geme
eente de voorlichhting, i.s.m. de
ngsdiensten en d e betrokken private partij(en) con
nform de normalee GRIP‐werkwijze
e.
hulpverlenin
Afstemming
g met waterpartijjen over de (strattegische) boodsch
hap moet hierbij plaatsvinden, ditt kan in CoPI
of ROT.
Aandacht vo
oor scheepvaart ddie overlast heeft ondervonden.
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Inschatting van de effecten vvoor het milieu, met
m name op het land, in afstemm
ming met
ntwoordelijke vann proces 19 Rijksw
waterstaat.
procesveran
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Communicatie over genomeen maatregelen die invloed hebben op het scheepvvaartverkeer. Aan
ndacht voor
scheepvaartt die overlast heeeft ondervonden..
Overleg mett Ministerie LNV over inzetgebied, prognose en voortgang van schooonmaakwerkzaa
amheden.
Ingezette va
aartuigen, onderssteuning door heli.
Stoppen me
et inname proces ‐/koelwater voorr de industrie.
De provincie
e is verantwoord elijk voor de kwaaliteit van het zwe
emwater. Bij kleinne hoeveelheden
n
verontreinig
ging is de gemeennte, ook in de rol van strandvonde
er, bevoegd en veerantwoordelijk. Bij een
verontreinig
ging van toxischee stoffen (SBK‐reggeling) neemt RW
WS de verantwoorrdelijkheid.
Procesveran
ntwoordelijke heeeft ook een taak in het achterhale
en van de veroorzzaker.
Stoppen me
et spuien/bemaleen, waardoor stro
oomrichting van het
h water positieff beïnvloed kan worden.
w

33

Definitieeve versie
Scenario
okaart 3, Ongevval met gevaarllijke stoffen
Het gaatt hier vooral om iincidenten waarb
bij giftige of explo
osieve gassen vannuit de "verpakking" vrijkomen of giftige vloeistofffen die
uitdamp
pen en een gaswo
olk vormen en diee een gevaar (kun
nnen) vormen vooor de volksgezon
ndheid. Bij een on
ngeval met een scchip met een
giftige laading is de bedreiging van een gro
oter gebied dan de
d directe omgevving mogelijk (afhankelijk van de hoeveelheid vrijkoomende stof,
aard van
n de stof en de w
weersomstandigheeden). De giftige gassen kunnen oook het vaste land
d bereiken en de bevolking bedreiigen.
offen die vrijkomeen.
Dit scenario heeft nauwee verbanden met scenario 2 en 4. Dit is afhankelijkk van de eigenschappen van de sto

LCMSS (Methane & IM Verzam
melplan)

Incidentt/situatie
 Maajor incident
 Exact location
 Type of Incident

Veilighe
eid
 Haazards
 Accces

Meteo
Slachtofffers/Bevolking
 Nu
umber of Casualtiies
Omgeving/Effecten

Communicatie

Betrokkken diensten
 Em
mergency Servicess

Leiding & coördinatie
Informa
atie & Resource
manage
ement

Welke GRIP?, Overwegen GRIP‐opschaling als:

hullpverleningsdienssten van het land oop het water optreden;

er duidelijke
d
effecten zijn naar het lannd;

er op
o het water mee
erdere processen spelen;

er multidisciplinaire coördinatie nooddzakelijk is;
ngdurige inzet.

lan
Afhankellijk van het incident besluiten de m
meetplanorganisattie op te starten.
Locatie: afhankelijk van de
d melding, zie deekkingsplankaart op meldkamer met
m boeibestand en
waternamen.
n die met deze ka
aart zijn af te hanndelen:
Denk bij dit scenario aan de volgende moggelijke incidenten
derlijke lucht / 3.2
2 Vrijgekomen brrandbare stof/ 3.3 Vrijgekomen ch
hemische stof/
3.1 Hind
3.4 Vrijggekomen radioactieve stof/ 3.5 Onntstaan gaswolk / 3.6 Transportleiding / 3.7 Aantreeffen explosief
/ 3.8 Ged
dumpte/onbeken
nde stof
Bij een ongeval
o
met een schip
s
met een gifttige lading is de bedreiging
b
van een groter gebied ddan de directe
omgevin
ng mogelijk (afhan
nkelijk van de hoeeveelheid vrijkom
mende stof, aard van
v de stof en de
weersom
mstandigheden). De
D giftige gassen kunnen ook het vasteland
v
bereike
en en de bevolkinng bedreigen.
deren aandacht voor
v
veiligheid vaan hulpverleners.. Houd hierbij ook
k rekening met d e
Bij benad
windrich
hting. Bij een incid
dent een ‘sein veeilig’ geven, zodatt hulpverleners weten
w
dat ze het vvaartuig
kunnen benaderen.
b
Windrich
hting en –kracht in m/s, temperattuur, neerslag en verwachting korte en lange termiijn.
Aantal mogelijke
m
slachtofffers hangt sterk aaf van de grootte
e van het incident. Bepaal de triagee (indien
mogelijkk). Noem overige betrokkenen (bijvvoorbeeld burgerrs, schippers).
Het incid
dent kan effecten
n buiten het bronngebied hebben. Hier dient aandaccht voor te zijn. D
De effecten bij
een incid
dent kunnen tot ver
v in de omgevinng reiken.
Mogelijkk social media in de
d gaten houdenn, persbericht indien het incident (veel)
(
belangstellling trekt.
Voorlichting over het han
ndelen van burgeers (ramen en deu
uren sluiten, e.d.)). Bij bovenregionnale
nicatie LMG 14‐prroces starten en ggebruiken voor communicatie
c
tusssen leidinggevennden naast de
commun
C2000‐kanalen.
Inzetvoo
orstel: AGS, TS, OvvD’en, CoPI bezeetting, ambu, Milieudienst, RWS, politie.
p
Regionaaal: overzicht van inzetbare (opgeleeid en getrainde)) eenheden. Land
delijk/specialistiscch: CET (Crisis
Expert Team) via RWS‐LC
CM, RIVM, Bergerrs.
Procesveerantwoordelijk: Brandweer. De O
OvD‐B heeft in he
et CoPI contact met de OSC.
kwaliteit/waterkw
wantiteit) in
Aanvulleende functionarissen in teams: Naautisch beheerder, OvD‐W (waterk
CoPI, waaterschap.
Korte beeschrijving van de
e situatie: effecteen, benodigde mid
ddelen, verwachtte ontwikkelingenn, gewenste
opschaling.
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Multid
disciplinaire aandachtspu
a
unten
Proces
Wat (bijzzonderhedenn op het watter)
1.

Bron‐ en
emiissiebestrijding

2.
3.

Red
dding
Onttsmetting

4.

Acu
ute
gezo
ondheidszorg
Pub
blieke
gezo
ondheidszorg
Bew
waking en
bevveiliging
Ord
dehandhaving
Mob
biliteit

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Han
ndhaven
netw
werken
Opssporings‐
expertise
Inteerventie
Opssporing
Com
mmunicatie

14. Pub
blieke zorg
15. Evaccuatie
16. Omgevingszorg
17. Search and Rescue
18. Nau
utisch Verkeers‐
man
nagement
19. Beh
heer
Watterkwaliteit
20. Beh
heer
Watterkwantiteit

Beeld vorme
en aan de hand vvan de melding. Gebied
G
voorlopig indelen in: inzetggebied, bovenwin
nds gebied
en effectgeb
bied, onveilig gebbied, stromingsge
ebied.
De bron bovvenwinds benaderren. Als het schip vaart, kan de nau
utisch verkeersmaanager een lig‐, aa
anleg‐ of
ankerplaats voorschrijven. Alss dat niet mogelijk is, moet een and
der vaartuig als veervoer voor de hu
ulpverleners
ezet. Het opstapp en op vaartuigen door landhulpverrleners kan onderr voorwaarden da
at eigen
worden inge
veiligheid ge
eborgd is.
Als de stof bekend
b
is, wordt bepaald welke persoonlijke besch
hermingsmiddeleen door de hulpve
erleners
worden geb
bruikt. Maak inzettplan voor bronb
bestrijding.
Regel zo nod
dig externe deskuundigheid. Zie IVSS90 (via RWS) voor informatie oveer ladinggegeven
ns. Regel
opvang en verzorging
v
voor dde slachtoffers.
Denk aan he
et bijschakelen vaan expertise vanu
uit TGB Terrorism
megevolgbestrijdi ng
Zijn er menssen in nood? Starrt processen bij scenario Mens en dier in nood.
Ontsmetting
g zal voornamelijjk plaatsvinden door af te spoelen
n of besmette kledding in te nemen
n.
Zijn er menssen en/of dieren in de rook gewee
est? Schoonmake
en van mensen/ddieren/water/oevvers.
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Voorkomen van verdere gezoondheidsschade en/of geven van adviezen (via prooces Communicatie).
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Effectgebied
d is afgezet. Toeggangs‐ en afvoerw
wegen voor de hu
ulpverleners wordden vrijgehouden
n. Geef
eventueel een verkeersaanw
wijzing over waar het schip kan wo
orden afgemeerdd om te worden geblust.
g
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Betrokken bij
b de beslissing oof er wel/geen strrafrechtelijk onde
erzoek volgt.
De verantwo
oordelijkheid vooor communicatie ligt tot GRIP 1 bij de Brandweer aals procesverantw
woordelijke.
Vanaf GRIP 1 coördineert dee veiligheidsregio namens de geme
eente de voorlichhting i.s.m. de
ngsdiensten en d e betrokken private partij(en) con
nform de normalee GRIP‐werkwijze
e.
hulpverlenin
Afstemming
g met waterpartijjen over de (strattegische) boodsch
hap moet hierbij plaatsvinden, ditt kan in CoPI
of ROT. Com
mmuniceer over dde aard en omvan
ng van het incident, bestrijdingsm
maatregelen, geva
aren voor de
volksgezond
dheid en te verwaachten ontwikkellingen. Doelgroep
pen van de inform
matie zijn: de sch
heepvaart (via
proces 18)/ bewoners/ omligggende bedrijven
n/ pers
Welke bedrijven/burgers hebbben schade gele
eden.
ekeringsmaatschaappijen zijn betro
okken.
Welke verze
Overweeg evacuatie
e
indien eer voldoende tijd is en ernstige efffecten verwacht worden. SIS (Slacchtoffer
Informatie Systematiek)
S
kan hierbij als midde
el dienen. Conform reguliere proceesafhandeling.
Tijdig beeld en aandacht vooor de omvang van
n de effectschade
e.
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Geef locatie
e aan waar het sc hip kan worden afgemeerd
a
om he
et incident aan tee pakken. Dit in
overleg mett landpartijen. Geenomen maatregelen die van invlo
oed zijn op het sccheepvaartverkee
er.
Als er veel verontreiniging in het open water komt, neemt de be
eheerder maatreggelen om de effeccten te
beperken zo
oals: inblokken, affzuigen, extra doo
orstromen.
Als watersysstemen worden ggeblokt of als extra doorstroming moet plaatsvindeen.
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Scenariokaart 4, B
Brand en / of exxplosie

Multid
disciplinaire aandachtspu
a
unten

Van explosiegevaar is sprrake wanneer er een ongeval is op
pgetreden op eenn tanker met exp
plosieve stoffen of gassen, een vraachtschip met
m explosieve eiggenschappen veeelal in containers vervoerd, een onngeval met een gasleiding
g
of prob
blemen met vuurw
werk en/of
lading met
munitie aan boord van trransportschepen, dan wel gevond
den munitie uit heet verleden.
boven genoemdee tanker met bran
ndbare en explosiieve lading ook plaatsvinden op alle andere schepeen. In eerste
Brand kaan naast de hierb
instantie
e vindt blussing p
plaats met brandb
bestrijdingsmidde
elen die aan boorrd zijn.

LCMSS (Methane & IM Verzam
melplan)

Incidentt/situatie
 Maajor incident
 Exact location
 Type of Incident

Veilighe
eid
 Haazards
 Accces

Meteo
Slachtofffers/Bevolking
 Nu
umber of Casualtiies
Omgeving/Effecten

Communicatie

Betrokkken diensten
 Em
mergency Servicess

Leiding & coördinatie
Informa
atie & Resource
manage
ement

Welke GRIP?, Overwegen GRIP opschaling als:

hullpverleningsdienssten van het land oop het water optreden; ‐ er duidelijke effecten zijn nnaar het land;

er op
o het water mee
erdere processen spelen; ‐er multid
disciplinaire coörd
dinatie noodzakellijk is;

lan
ngdurige inzet.
Afhankellijk van het incident besluiten de m
meetplanorganisattie op te starten.
a
van de melding, zie deekkingsplankaart op meldkamer met
m boeibestand een
Locatie: afhankelijk
waternamen.
n die met deze ka
aart zijn af te hanndelen:
Denk bij dit scenario aan de volgende moggelijke incidenten
4.1 Pleziervaartuig / 4.2 Binnenvaartschipp / 4.3 Rondvaarttboot.
Explosieggevaar. Belangrijkk aandachtspunt bij explosiegevaaar is een snelle ontruiming van dee omgeving.
Het gaatt dan met name om
o de evacuatie vvan de aanwezigen op het schip. Daarnaast is doo r middel van
verkeerssmanagement‐ma
aatregelen te vooorkomen dat and
dere schepen in de gevarenzone koomen.
Op kleine schepen zal hett bij uitbreiding vvan de brand nod
dig zijn om van bo
oord te gaan voorrdat de
e redden van meensen een
brandweeer arriveert. Dit betekent dat op dat moment ookk het evacueren en
belangrijjk proces is. Bij grrotere schepen (vveerboten) biedt het schip op zich
h wel meer ruimtte, waardoor
men min
nder snel genoodzaakt zal zijn om van boord te gaaan. Indien het sch
hip niet verder kaan varen, zal in
veel gevallen een redding
gsactie nodig zijnn (in internationaaal verband wordtt gewerkt aan hett instellen van
een "Saffe Haven" aan boord van passagieersschepen).
dering van het incident aandacht voor veiligheid van hulpverlenerss. Houd rekening met de
Bij benad
windrich
hting. Bij een incid
dent een ‘sein veeilig’ geven, zodatt hulpverleners weten
w
dat ze het vvaartuig
kunnen benaderen.
b
Windrich
hting en –kracht in m/s, temperattuur, neerslag en verwachting korte en lange termiijn.
Aantal mogelijke
m
slachtofffers hangt sterk aaf van de grootte
e van het incident. Bepaal de triagee (indien
mogelijkk). Noem overige betrokkenen (bijvvoorbeeld burgerrs, schippers).
Het incid
dent kan effecten
n buiten het bronngebied hebben. Hier dient aandaccht voor te zijn. D
De effecten bij
een incid
dent kunnen tot ver
v in de omgevinng reiken.
Mogelijkk social media in de
d gaten houdenn, persbericht indien het incident (veel)
(
belangstellling trekt.
Voorlichting over het han
ndelen van burgeers (ramen en deu
uren sluiten, e.d.)). Bij bovenregionnale
nicatie LMG 14‐prroces starten en ggebruiken voor communicatie
c
tusssen leidinggevennden.
commun
Inzetvoo
orstel: OvD‐B, AGS, TS, OvD‐G, am
mbu, Milieudienst,, RWS, politie bassiseenheid.
Regionaaal: overzicht van inzetbare (opgeleeid en getrainde)) eenheden.
Landelijkk/specialistisch: Falck
F
Risk, Bergerrs, CET (Crisis Expert Team) via RW
WS‐LCM, RIVM.
Bij meldiing van brand/ge
evaarlijke stoffen zouden de reddingsboten moeten worden gewaa rschuwd die
hiervoorr het best geëquip
peerd zijn. Rond het IJsselmeerge
ebied zijn een aan
ntal stations met vaartuigen
met een vaste pomp, nam
melijk Urk, Enkhuuizen en Marken. Als er reddingbo
oten voor transpoort brandweer
n deze in principee niet meer besch
hikbaar voor de SAR‐taak.
S
Daarom
m zou een
worden gebruikt, dan zijn
GMK/KW
WC bij een brandm
melding altijd tweee eenheden mo
oeten alarmeren, namelijk 1x SAR en
1 x tran
nsport brandweerr.
Procesveerantwoordelijk: Brandweer. De O
OvD‐B heeft in he
et CoPI contact met de OSC.
Aanvulleende functionarissen in teams: Naautisch beheerder, OvD‐W (waterk
kwaliteit/waterkw
wantiteit) in
CoPI, waaterschap.
Korte beeschrijving van de
e situatie: Effecteen: Wat brandt err: Lading/Accomm
modatie/Machineekamer?
Wat zijn de risico's: Brand
d blijft beperkt/SSnelle branduitbre
eiding
Aard van
n de lading, Explo
osiegevaar, Benoddigde middelen, Verwachte
V
ontwiikkelingen.
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Proces

Wat (bijzzonderhedenn op het watter)

1.

Bron‐ en
emiissiebestrijding

2.
3.
4.

Red
dding
Onttsmetting
Acu
ute
gezo
ondheidszorg
Pub
blieke
gezo
ondheidszorg
Bew
waking en
bevveiliging
Ord
dehandhaving
Mob
biliteit

Een branden
nd schip wordt b ij voorkeur geblu
ust als het is afgem
meerd. Nautisch
verkeersmanager/havenmeeester of Politie be
epaalt de aanlegp
plaats. Bij de keuzze van de ligplaatts, anker‐ of
en dat geen of zo min mogelijk beevolking hinder on
ndervindt
aanlegplaats wordt er rekeniing mee gehoude
e over ladinggegeevens en zie proccedure 3
van de gevaarlijke stoffen. Ziie IVS90 (via RWSS) voor informatie
opvragen en
n advisering ladinnggegevens (Hand
dboek Incidentbe
estrijding op het w
water). De brand
dweer
betreedt het schip niet als err brand is in de laading.
Bij brand in de accommodatiie en/of machine
ekamer gaat de brandweer op verrkenning. Komt er bluswater
in open watter terecht: denk aan milieuaspectten, ook indien er een brand is opp de wal. Het blusssen gebeurt
in overleg met
m deskundigen.
Zijn er menssen in nood? Starrt processen bij scenario Mens en dier in nood.
Aandacht vo
oor branden waa rbij bijvoorbeeld asbest betrokken is.
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Han
ndhaven
netw
werken
Opssporings‐
expertise
Inteerventie
Opssporing
Com
mmunicatie

14. Pub
blieke zorg
15. Evaccuatie
16. Omgevingszorg
17. Search and Rescue
18. Nau
utisch Verkeers‐
man
nagement
19. Beh
heer
Watterkwaliteit
20. Beh
heer
Watterkwantiteit

Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Aandacht vo
oor het afzetten vvan het effectgeb
bied. Omstanderss op afstand.
Toegangs‐ en
e afvoerwegen vvoor de hulpverle
eners vrijgehoude
en. Geef locatie aaan waar het schip kan
worden afge
emeerd om te woorden geblust. Efffectgebied is afgezet.
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Volgt er well/geen strafrecht elijk onderzoek.
De verantwo
oordelijkheid vooor communicatie ligt tot GRIP 1 bij de Brandweer aals procesverantw
woordelijke.
Vanaf GRIP 1 coördineert dee veiligheidsregio namens de geme
eente de voorlichhting i.s.m. de
ngsdiensten en d e betrokken private partij(en) con
nform de normalee GRIP‐werkwijze
e.
hulpverlenin
Afstemming
g met waterpartijjen over de (strattegische) boodsch
hap moet hierbij plaatsvinden, ditt kan in CoPI
of ROT. Com
mmuniceer over dde aard en omvan
ng van het incident, bestrijdingsm
maatregelen, geva
aren voor de
volksgezond
dheid en te verwaachten ontwikkellingen. Doelgroep
pen zijn: de scheeepvaart (via proces 18)/
bewoners/ omliggende
o
bedrrijven/pers.
Welke bedrijven/burgers hebbben schade gele
eden. De omvang
g van de effectschhade. Welke
verzekeringsmaatschappijenn zijn betrokken.
Overweeg evacuatie
e
indien eer voldoende tijd is en ernstige efffecten verwacht worden. SIS (Slacchtoffer
Informatie Systematiek)
S
kan hierbij als midde
el dienen. Conform reguliere proceesafhandeling.
Met waterpartijen komen toot adviezen om he
et milieu te spare
en. Omvang van dde effectschade bepalen.
b
Zie scenario
okaart 1 indien err ook sprake is van redding bij het incident.
Bepalen van
n de aanlegplaatss waar het schip kan
k worden afgem
meerd om te worrden geblust. Com
mmunicatie
over de genomen maatregel en die van invloe
ed zijn op het scheepvaartverkeerr.
Als er veel (vvervuild) bluswatter in het open water
w
komt, neem
mt de beheerder m
maatregelen om de effecten
te beperken
n.
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
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Scenariokaart
S
55, Ordeverstorring

Multid
disciplinaire aandachtspu
a
unten

Er is sprake van een ordeeverstoring indien
n de dagelijkse orrde aan boord vaan een schip versttoord is. Daarnaa
ast zijn ordeverstooringen:
halige demonstraaties en/of blokkaades door belang
gengroeperingen (milieu, visserij, etc.).
e
grootsch
n. De kapitein waaarschuwt de
Bij een incident veroorzaaakt door relschoppers aan boord,, zal het schip in pprincipe doorvaren naar de haven
politie, die
d de relschoppeers in de haven zaal opwachten. Oo
ok opvang van evventuele gewonden vindt plaats in
n de haven.
Vindt de
e afhandeling niet in de haven maar op het open water
w
plaats, dan verloopt de afhaandeling en coörd
dinatie via de afgeesproken
structuren.

LCMSS (Methane & IM Verzam
melplan)

Incidentt/situatie
 Maajor incident
 Exact location
 Type of Incident

Veilighe
eid
 Haazards
 Accces
Meteo
Slachtofffers/Bevolking
 Nu
umber of Casualtiies
Omgeving/Effecten
Communicatie
Betrokkken diensten
 Em
mergency Servicess
Leiding & coördinatie

Informa
atie & Resource
manage
ement

OvD‐P beepaalt in eerste in
nstantie op‐/afschhaling. Verder volggens GRIP‐regeling. Welke GRIP? O
Overwegen
GRIP opsschaling als:

hullpverleningsdienssten van het land oop het water optreden;

er duidelijke
d
effecten zijn naar het lannd;

er op
o het water mee
erdere processen spelen;

er multidisciplinaire coördinatie nooddzakelijk is;
ngdurige inzet.

lan
Afhankellijk van het incident besluiten de m
meetplanorganisattie op te starten.
Locatie: afhankelijk
a
van de melding, zie deekkingsplankaart op meldkamer met
m boeibestand een
waternamen.
n die met deze ka
aart zijn af te hanndelen:
Denk bij dit scenario aan de volgende moggelijke incidenten
ming van de vaarw
weg /
5.1 Recrreatie / 5.2 Partyboot / 5.3 Activissten op een vaarttuig / 5.4 Stremm
5.5 Bij sluis/op
s
de kant.
Aandach
ht voor de sociale
e veiligheid van huulpverleners.

Windrich
hting en –kracht in m/s, temperattuur, neerslag en verwachting korte en lange termiijn.
Aantal mogelijke
m
slachtofffers hangt sterk aaf van de grootte
e van het incident. Bepaal de triagee (indien
mogelijkk). Noem overige betrokkenen (bijvvoorbeeld burgerrs, schippers).
Het incid
dent zal beperkte
e effecten richtingg de omgeving he
ebben.
Mogelijkk social media in de
d gaten houdenn, persbericht indien het incident (veel)
(
belangstellling trekt. Bij
bovenregionale communicatie LMG 14‐prroces starten en gebruiken
g
voor co
ommunicatie tusssen
e C2000‐kanalen..
leidinggeevenden naast de
Inzetvoo
orstel: basiseenhe
eid politie, Politiee‐vaartuig, OvD’en, CoPI bezetting
g. Denk aan: wateergetrainde
ME‐pelo
otons. Regionaal zijn
z er overzichte n van inzetbare (opgeleide
(
en gettrainde) eenhedeen.
Procesveerantwoordelijk: politie. De OvD‐PP heeft in het CoP
PI contact met de
e OSC.
De leidin
ng en coördinatie
e ligt bij GRIP 0 bijj de OvD‐P
Aanvulleende functionarissen in teams: Naautisch beheerder RWS.
Bepalen omstandigheden
n:
betreft recreatie, binnenvaart of zeevaart;

schip vaart of schip ligt aan de kant;

exacte locatie/wat is het onveiilige gebied;

geschatte tijd waarin hulp ter pplaatse kan zijn;

oorzaak ordevverstoring:

o doelgroep (tegengesteldee belangen),
o alcohol‐/drugsgebruik,
o enz.
eidsaspecten;

Weer: veilighe
Personen: aan
ntal betrokken peersonen.
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Proces

Wat (bijzzonderhedenn op het watter)

1.

Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s

7.

Bron‐ en
emiissiebestrijding
Red
dding
Onttsmetting
Acu
ute
gezo
ondheidszorg
Pub
blieke
gezo
ondheidszorg
Bew
waking en
bevveiliging
Ord
dehandhaving

8.

Mob
biliteit

9.

Han
ndhaven
netw
werken
Opssporings‐
expertise
Inteerventie
Opssporing
Com
mmunicatie

2.
3.
4.
5.
6.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Pub
blieke zorg
Evaccuatie
Omgevingszorg
Search and Rescue
Nau
utisch Verkeers‐
man
nagement
19. Beh
heer
Watterkwaliteit
20. Beh
heer
Watterkwantiteit

Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Moeten er specifieke
s
personnen op het water beveiligd worden.
Overweeg mogelijke
m
inzet w atergetrainde ME‐pelotons of de OG (ondersteuniingsgroep) waterr.
Regel opvan
ng, Aanlandingspllaatsen en vervoe
er naar opvang.
Effectgebied
d is afgezet.
Toegangs‐ en
e afvoerwegen vvoor de hulpverle
eners worden vrij gehouden.
Begidsen van vervoer naar oopvang.
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Afweging maken, volgt er weel/geen strafrech
htelijk onderzoek.
De verantwo
oordelijkheid vooor communicatie ligt tot GRIP 1 bij de politie als prrocesverantwoordelijke. Vanaf
GRIP 1 coördineert de veilighheidsregio namen
ns de gemeente de
d voorlichting i.ss.m. de
ngsdiensten en d e betrokken private partij(en) con
nform de normalee GRIP‐werkwijze
e.
hulpverlenin
Afstemming
g met waterpartijjen over de (strattegische) boodsch
hap moet hierbij plaatsvinden, ditt kan in CoPI
of ROT. Com
mmuniceer over dde aard en omvan
ng van de ordeve
erstoring. Hinder voor de scheepvaart. Te
verwachten ontwikkelingen.
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Zie scenario
okaart 1 indien reedding op het watter een rol speeltt.
Aandacht vo
oor het omleidenn van het verkeerr op het water bij een ordeverstorring.
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
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Sccenariokaart 6, Ecologisch inciident
Een ecologisch incident is een incident waaarbij zich omstandigheden voorddoen waardoor ve
erstoring van hett ecologische eveenwicht door
één van de andere scenaario's. of door bessmettelijke dierziiekten ontstaat. EEen virus of ziekte kan grote aanta
allen dode en/of zieke flora
en/of fauna veroorzaken
n. Bij dit scenario is continue bewa
aking van de risicoo's voor de volksgezondheid van belang.
b
Vooral heet inperken en
men van de bron en het besmettee gebied is in dit scenario
s
van belaang. Tevens is voo
orlichting een bellangrijk deelprocees.
afscherm

LCMSS (Methane & IM Verzam
melplan)

Incidentt/situatie
 Maajor incident
 Exact location
 Type of Incident

Veilighe
eid
 Haazards
 Accces
Meteo
Slachtofffers/Bevolking
 Nu
umber of Casualtiies
Omgeving/Effecten

Communicatie
Betrokkken diensten
 Em
mergency Servicess

Leiding & coördinatie

Informa
atie & Resource
manage
ement

Welke GRIP?, Overwegen GRIP‐opschaling als:

hullpverleningsdienssten van het land oop het water optreden;

er duidelijke
d
effecten zijn naar het lannd;

er op
o het water mee
erdere processen spelen;

er multidisciplinaire coördinatie nooddzakelijk is;
ngdurige inzet.

lan
Afhankellijk van het incident besluiten de m
meetplanorganisattie op te starten.
d melding, zie deekkingsplankaart op meldkamer met
m boeibestand en
Locatie: afhankelijk van de
waternamen.
n die met deze ka
aart zijn af te hanndelen:
Denk bij dit scenario aan de volgende moggelijke incidenten
eren in het water
6.1 Aanggespoelde vogelss/dieren / 6.2 Veeel zieke/dode die
Bij dit scenario is continue bewaking van dde risico's voor de volksgezondheid van belang. Voooral het
n en afschermen van de bron en hhet besmette geb
bied is in dit scena
ario van belang. TTevens is
inperken
voorlichtting een belangrijk deelproces.
dering: aandacht voor veiligheid vvan hulpverlenerss. Houd rekening met ziektes die kkunnen
Bij benad
overslaan op mensen.
Windrich
hting en –kracht in m/s, temperattuur, neerslag en verwachting korte en lange termiijn.
m
slachtofffers hangt sterk aaf van de grootte
e van het incident. Bepaal de triagee (indien
Aantal mogelijke
mogelijkk). Noem overige betrokkenen (bijvvoorbeeld burgerrs, schippers).
Het incid
dent kan effecten
n buiten het bronngebied hebben. Hier dient aandaccht voor te zijn. D
De effecten bij
een incid
dent kunnen tot ver
v in de omgevinng reiken.
Mogelijkk social media in de
d gaten houdenn, persbericht indien het incident (veel)
(
belangstellling trekt.
Voorlichting over het han
ndelen van burgeers (ramen en deu
uren sluiten e.d.). Bij bovenregionnale
nicatie LMG 14‐prroces starten en ggebruiken voor communicatie
c
tusssen leidinggevennden naast de
commun
C2000‐ kanalen.
k
Inzetvoo
orstel: RWS heeft regie vanuit CM IJ. Deskundigheid
d bij vogelopvang
g, Dolfinarium in H
Harderwijk en
het CET (Crisis Expert Tea
am) via RWS‐LCM
M.
Procesveerantwoordelijk: RWS. In geval va n nog levende dieren dient besluitvorming door M
Ministerie LNV
plaats tee vinden, als diere
en dood zijn is RW
WS voor de afhan
ndeling verantwoordelijk. Vanaf G
GRIP 1
coördineeert de Leider CoPI de multidiscip linaire inzet op het water en op het land.
Vanuit het CoPI heeft de OvD‐W contact m
met de OSC.
erder, waterkwaliteit en waterkwaantiteit in CoPI
Aanvulleende functionarissen: OvD‐W voorr Nautisch behee
en eventtueel het Waterschap betrekken.
Welke diergroep betreft het?
Wat is dee omvang van he
et incident?
Is er een
n aanwijsbare bro
on?
Wat zijn de risico's voor de
d omgeving?
Wat zijn de effecten naarr land?
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Multid
disciplinaire aandachtspu
a
unten
Proces
Wat (bijzzonderhedenn op het watter)
1.

Bron‐ en
emiissiebestrijding

2.
3.

Red
dding
Onttsmetting

4.

Acu
ute
gezo
ondheidszorg
Pub
blieke
gezo
ondheidszorg
Bew
waking en
bevveiliging
Ord
dehandhaving
Mob
biliteit
Han
ndhaven
netw
werken
Opssporings‐
expertise
Inteerventie
Opssporing
Com
mmunicatie

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Pub
blieke zorg
Evaccuatie
Omgevingszorg
Search and Rescue
Nau
utisch Verkeers‐
man
nagement
19. Beh
heer
Watterkwaliteit
20. Beh
heer
Watterkwantiteit

Inschakelen van vrijwilligers voor het opruimen. Bij nog levende dieren Ministeerie LNV betrekken.
c
n om dode diereen in te doen. Bep
paal de
Inschakelen gemeente voor het leveren van containers/zakke
g van dode/ziekee planten en diere
en.
verspreiding
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Wijze van scchoonmaken vann dieren/mensen//water/oevers.
Zie de SBV (Samenwerkingsrregeling afhandeling Besmeurde Vogels)
V
te raadpleegen via
het Noordze
eeloket.
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Maatregelen waarmee worddt voorkomen datt burgers met de verontreiniging iin aanraking kom
men, zoals vis‐
en zwemverrbod.
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Effectgebied
d afzetten. Voorkkomen dat omstaanders in aanraking komen met ziieke dieren.
Toegangs‐ en
e afvoerwegen vvoor de hulpverle
eners vrijhouden.
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Mogelijke betrokkenheid bij het achterhalen van de bron van het ecologisch inncident.
De verantwo
oordelijkheid ligtt tot GRIP 1 bij Rijjkswaterstaat als procesverantwooordelijke. Vanaf GRIP 1
coördineert de veiligheidsreggio namens de ge
emeente de voorrlichting i.s.m. de hulpverleningsdiensten en
de betrokke
en private partij(een).
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Zijn er risico
o’s voor het milie u.
Zie scenario
okaart 1.
Genomen maatregelen
m
die vvan invloed zijn op het scheepvaarrtverkeer.
Te verwachtten schade aan m
milieu.
Adviezen om
m milieu te spareen bij RWS‐LCM / CET (Crisis Experrt Team) verzameelen.
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
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Scenariokaart 7, Aanvaring
A
en/off losgeslagen schip, object of lading
Door een aanvaring of biij het verliezen vaan lading kan de doorvaart
d
van anndere schepen in gevaar komen. Het
H lokaliseren enn verwijderen
van het schip, object of lading is hierbij ho
m gevaarlijke
oofdzaak. Bij het stranden of aansspoelen van objecten en goederen kan het gaan om
en/of on
ngevaarlijke objecten. Het aanpasssen van maatreg
gelen hierop is va n belang.
Opdrijve
ende materialen kun je met netten of kranen opvisssen of borgen, eeventueel ruimen
n wanneer ze aanspoelen. Baggereen, dreggen of
borgen zijn
z opties bij zinkkende stoffen en materialen. Daarnaast is het uitvvoeren van onderrzoek naar mogelijke (milieu)gevarren en
mogelijkke oorzaak en gevvolgen van het in
ncident van belan
ng.

LCMSS (Methane & IM Verzam
melplan)

Incidentt/situatie
 Maajor incident
 Exact location
 Type of Incident

Veilighe
eid
 Haazards
 Accces
Meteo
Slachtofffers/Bevolking
 Nu
umber of Casualtiies
Omgeving/Effecten

Communicatie
Betrokkken diensten
 Em
mergency Servicess

Leiding & coördinatie

Informa
atie & Resource
manage
ement

Welke GRIP?, Overwegen GRIP opschaling als:

hullpverleningsdienssten van het land oop het water optreden;

er duidelijke
d
effecten zijn naar het lannd;

er op
o het water mee
erdere processen spelen;

er multidisciplinaire coördinatie nooddzakelijk is;
ngdurige inzet.

lan
Afhankellijk van het incident besluiten de m
meetplanorganisattie op te starten.
d melding, zie deekkingsplankaart op meldkamer met
m boeibestand en
Locatie: afhankelijk van de
waternamen.
n die met deze ka
aart zijn af te hanndelen:
Denk bij dit scenario aan de volgende moggelijke incidenten
d vaarweg / 7.2 Gezonken
G
/ 7.3 O
Op oever/strand / 7.4 Vermist
7.1 In de
Mogelijkk gevaarlijke stofffen aan boord va n een schip. Achtterhaal de lading. Houd hiermee rrekening bij
benaderring van het incident.
Windrich
hting en –kracht in m/s, temperattuur, neerslag en verwachting korte en lange termiijn.
Aantal mogelijke
m
slachtofffers hangt sterk aaf van de grootte
e van het incident. Bepaal de triagee (indien
mogelijkk). Noem overige betrokkenen (bijvvoorbeeld burgerrs, schippers).
Afhankelijk van de lading
g van het schip kuunnen de effecten
n naar de omgeviing groot of kleinn zijn. Om deze
b
reden is het snel achterhalen van de ladinng van het schip belangrijk.
Mogelijkk social media in de
d gaten houdenn, persbericht indien het incident (veel)
(
belangstellling trekt. Bij
bovenregionale communicatie LMG 14‐prroces starten en gebruiken
g
voor co
ommunicatie tusssen
leidinggeevenden naast de
e C2000‐kanalen..
orstel: Vaartuig va
an de Politie basi seenheid en/of RWS.
R
Inzetvoo
Houd rekkening met inzet van sleepboten.
Procesveerantwoordelijk: RWS. De OSC coöördineert de inze
et op het water.
Vanaf GR
RIP 1 coördineertt de Leider CoPI dde multidisciplinaaire inzet op het water
w
en op het lland.
Vanuit het CoPI heeft de OvD‐W contact m
met de OSC.
erder, waterkwaliteit en waterkwaantiteit in CoPI
Aanvulleende functionarissen: OvD‐W voorr Nautisch behee
en eventtueel het Waterschap betrekken.
Wat is err gebeurd ?
Wat is dee omvang van he
et incident?
Zijn er peersonen gewond (betrek scenariookaart 1)?
Wat zijn de gevolgen voo
or de scheepvaartt en andere economische activiteiten?
n aanwijsbare bro
on? Is er alcohol oof drugs in het sp
pel, is er ruzie aan
n boord, kan er spprake zijn van
Is er een
een misd
drijf?
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Multid
disciplinaire aandachtspu
a
unten
Proces
Wat (bijzzonderhedenn op het watter)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Bron‐ en
emiissiebestrijding
Red
dding
Onttsmetting
Acu
ute
gezo
ondheidszorg
Pub
blieke
gezo
ondheidszorg
Bew
waking en
bevveiliging
Ord
dehandhaving
Mob
biliteit
Han
ndhaven
netw
werken
Opssporings‐
expertise
Inteerventie
Opssporing
Com
mmunicatie

Pub
blieke zorg
Evaccuatie
Omgevingszorg
Search and Rescue
Nau
utisch Verkeers‐
man
nagement

19. Beh
heer
Watterkwaliteit
20. Beh
heer
Watterkwantiteit

Ladinggegevvens.
Schoonmaakactie bij aanspooelen lading op sttranden en oevers, zie scenario 2.
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Effectgebied
d is afgezet.
Toegangs‐ en
e afvoerwegen vvoor de hulpverle
eners worden vrij gehouden.
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Vastleggen waarneming.
w
Bemonstering.
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Opstarten van strafrechtelijkk onderzoek.
De verantwo
oordelijkheid ligtt tot GRIP 1 bij Rijjkswaterstaat als procesverantwooordelijke. Vanaf GRIP 1
coördineert de veiligheidsreggio namens de ge
emeente de voorrlichting i.s.m. de hulpverleningsdiensten en
de betrokke
en private partij(een). Conform de normale
n
GRIP‐we
erkwijze.
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Het oppakke
en van de effecteen van de aanvaring op stranden vallen
v
onder scennario 2.
Zie scenario
okaart 1.
Houd nabij havens
h
rekening m
met de bevoegdh
heden van de Rijksheer. Genomen maatregelen die
e van invloed
zijn op het scheepvaartverkeeer. Bij de afhandeling van incidenten waar een vaaartuig bij is betro
okken, zorgen
dat Rijkswatterstaat, politie een (C‐)VP met elkaar in contact zijn
n over bijvoorbeeeld berging van het
h vaartuig.
Uitwisselen gegevens met W
Waterschap en gemeente.
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
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Scenario
okaart 8, Ongevval op ijs/perso
oon door ijs
Onder dit
d type incident vvallen ongevallen
n op het ijs en perrsonen die door hhet ijs zakken.

LCMSS (Methane & IM Verzam
melplan)

Incidentt/situatie
 Maajor incident
 Exact location
 Type of Incident

Veilighe
eid
 Haazards
 Accces
Meteo
Slachtofffers/Bevolking
 Nu
umber of Casualtiies
Omgeving/Effecten
Communicatie

Betrokkken diensten
 Em
mergency Servicess

Leiding & coördinatie

Informa
atie & Resource
manage
ement

Welke GRIP?, Overwegen GRIP‐opschaling als:

hullpverleningsdienssten van het land oop het water optreden;

er duidelijke
d
effecten zijn naar het lannd;

er op
o het water mee
erdere processen spelen;

er multidisciplinaire coördinatie nooddzakelijk is;

lan
ngdurige inzet.
Afhankellijk van het incident besluiten de m
meetplanorganisattie op te starten. OvD
O B/KWC overlleggen indien
verdere zoekacties
z
worde
en stopgezet. Afscchaling door de ho
oogst leidinggevende. SAR‐proces w
wordt
beëindiggd door KWC.
d melding, zie deekkingsplankaart op meldkamer met
m boeibestand en
Locatie: afhankelijk van de
waternamen.
n die met deze ka
aart zijn af te hanndelen:
Denk bij dit scenario aan de volgende moggelijke incidenten
P
dooor het ijs
8.1 Ongeval op ijs / 8.2 Perso(o)n(en)
Houd rekkening met onderrkoeling van slachhtoffer en hulpve
erleners.
Bij benad
dering van het incident aandacht voor veiligheid van hulpverlenerss, o.a. onderkoelinng en
ongevallen met door het ijs zakken. Door het ijs kan bij hett slachtoffer kom
men lastig zijn.
Windrich
hting en –kracht in m/s, temperattuur, neerslag en verwachting korte en lange termiijn.
m
slachtofffers hangt sterk aaf van de grootte
e van het incident. Bepaal de triagee (indien
Aantal mogelijke
mogelijkk). Noem overige betrokkenen (bijvvoorbeeld burgerrs, schippers).
Het incid
dent zal beperkte
e tot geen effecteen naar de omgevving hebben.
Mogelijkk social media in de
d gaten houdenn, persbericht indien het incident (veel)
(
belangstellling trekt. Bij
bovenregionale communicatie LMG 14‐prroces starten en gebruiken
g
voor co
ommunicatie tusssen
e C2000‐kanalen..
leidinggeevenden naast de
orstel: 1 x WO, 1 x TS, 1 x HV, 1 x O
OVD‐B, 1 x ambu,, KWC met 1x heli. Indien IJsselmeeer
Inzetvoo
dichtgevroren dan alleen SAR heli alarmereen. Indien niet dicchtgevroren dan reddingseenhedenn. Bij
ongeval politie oo
ok alarmeren.
vaartuigo
Redmidd
delen brandweer eventueel aangeevuld met ijsvlet. Helikopter. Redd
dingsbrigades inzzetbaar met
specialisstische middelen (o.a. overlevingsppakken, brancard
ds, drijflijnen). In sommige gebiedden kan KNRM
hulpverleners in overlevingspakken levereen, die assisteren
n in de redding op
p het ijs. (hieroveer dienen
e regionale branndweer gemaakt te worden) (Mod
del Marken).
afsprakeen tussen KNRM en
KWC = Buitendijks
B
(ruim binnenwater)
OvD B = Binnendijks
m
als de KNRM niet bij een inciddent kan
Procesveerantwoordelijkheid ligt in princippe bij het KWC, maar
komen vanwege
v
ijs, kan worden
w
overwoggen om de brandw
weer leidend te maken
m
(oppervlaktereddingsteam
m of duikteam).
Compliceerende factoren: sterkte ijs, kruie nd ijs, hulpverlen
ning wel of niet op het ijs.
Wat is err gebeurd, verwa
achte locatie en tiijdstip aanlandinggsplaats(en), aantal en toestand ggeredde
personen, voortgang Search and Rescue, eextra benodigd materieel.
m
n OT Kustwacht in
n ROT.
Aanvulleende functionarissen: SAR‐liaison in CoPi en Liaison
Bepaal omstandigheden:
o
‐ Aard in
ncident, aantal pe
ersonen, locatie, aafstand tot landzzijde, bereikbaarh
heid, locatie binneenwater, ruim
binnenw
water (buiten de dijken),
d
complice rende factoren, sterkte
s
ijs, kruiend ijs, hulpverleni ng wel of niet
op het ijs
achte locatie en tiijdstip aanlandinggsplaats(en), aantal en toestand ggeredde
Wat is err gebeurd, verwa
personen, voortgang search and rescue, eextra benodigd materieel.
m
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Multid
disciplinaire aandachtspu
a
unten
Proces
Wat (bijzzonderhedenn op het watter)
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bron‐ en
emiissiebestrijding
Red
dding

Onttsmetting
Acu
ute
gezo
ondheidszorg
Pub
blieke
gezo
ondheidszorg
Bew
waking en
bevveiliging
Ord
dehandhaving
Mob
biliteit
Han
ndhaven
netw
werken
Opssporings‐
expertise
Inteerventie
Opssporing
Com
mmunicatie

14. Pub
blieke zorg

15. Evaccuatie
16. Omgevingszorg
17. Search and Rescue

18. Nau
utisch Verkeers‐
man
nagement
19. Beh
heer
Watterkwaliteit
20. Beh
heer
Watterkwantiteit

..
Standaard procedure
p
duikinzzet, oppervlakte redding, ijsduiken
n. OvD, duikploeggleider en bevelvvoerder
bepalen op basis van risicoannalyse inzet. Starrtpunt en situatie ter plaatse is beepalend. In Marke
en, Zeevang
en Elburg zijjn hiervoor speciffiek getrainde teams beschikbaar.
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Buitendijks: Ambulancepersooneel komt niet op
o ijs. Binnendijks, alleen als het ssignaal veilig is ge
egeven.
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Verkeerscircculatie
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Strafrechtelijk onderzoek (ooorzaak).
De verantwo
oordelijkheid ligtt tot GRIP 1 bij de
e Kustwacht als procesverantwoorrdelijke. Vanaf GR
RIP 1
coördineert de gemeente dee voorlichting i.s.m
m. de hulpverleningsdiensten en dde betrokken privvate
partij(en).
Opvanglocatie, vervoer naarr opvanglocatie: betrek
b
de betrokk
ken reder en/of ooliemaatschappijen.
e uitvaart verzorgd. Vanaf GRIP 3 rregistreert gemee
ente de
I.s.m. de bettrokken private ppartijen wordt de
slachtoffers.
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Inzet Helikopter: Op ruim binnnenwater is KW
WC verantwoordelijk voor search annd rescue. Op biinnendijks
water kan een verzoek tot onndersteuning van
n de helikopter ge
edaan worden. (ddag en nacht inze
etbaar,
g hierop is zeer s lecht zicht en ijsvorming op de he
eli.
uitzondering
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s
Geen bijzonderheden voor ddit proces bij dit scenario.
s

45

Definitieeve versie

Bijlagee 5 Kaders en mo
otivatie bijscholen
n en oefenen via dde SAMIJJ
nkomst SAMIIJ 2010
Overeen
De Overeenkomst SA
AMIJ (art. 11
1) 2010 bepa alt, dat:




Partijen bevo
orderen dat de in te zettten eigen hulpverleners, ter voorbereeiding op een
n grote
multidisciplinaire inzet, worden
w
opgeeleid en getrraind zoals be
eschreven inn het IBP
IJsselmeergeebied.
Er zal 1 x perr jaar een be
estuurlijke oeefening word
dt gehouden, georganiseeerd door een van de
18
d
deelnemend
de veiligheidssregio’s.

Toelichtiing op de Ovvereenkomstt SAMIJ
De toelicchting op ditt artikel uit deze overeennkomst luidt:
De Wateerfunctionariis is belast met
m in het oveerleg met be
etrokken organisaties opsstellen van
multidiscciplinaire OTTO‐plannen:




1
Ieder SRWS19
oefent min
nimaal eenm
maal per drie jaar het tota
ale systeem vvan
iincidentbesttrijding op he
et water;
Iedere leidin
nggevende ne
eemt eenmaaal per twee jaar deel aan een opleidding, trainingg of
o
oefening diee als onderwe
erp hulpverleening op hett water betre
eft;
Het totale meldkamersys
m
steem wordtt minimaal eenmaal
e
per jaar getest m
met een meld
dings‐ en
aalarmeringso
oefening.

Incidentbestrijdingsp
plan
In het IB
BP (2018) is het
h volgende opgenomenn:




O
Oefeningen in het kader van het IBP vallen onder de verantw
woordelijkheiid van de
vveiligheidsreegio’s en crisispartners.
Handreiking Multidisciplinair opleidinngs‐, traininggs‐ en oefenplan van prooject Waterra
and
w
wordt als kader gehanteerd voor hett opleiden en
n oefenen.
V
Vanuit de SA
AMIJ vindt de
e bovenregioonale coördin
natie plaats in de vorm vvan een Mee
erjaren
O
Oefenbeleidsplan en oeffenjaarplannnen. Daarnaaast worden grootschaligee oefeningen in het
kader van dit plan onderrsteund. Het (Meerjaren))oefenbeleid
dsplan en oeffenjaarplan dienen
d
tte orden ingebracht in monodisciplin
m
naire OTO‐plannen van veiligheidsreggio’s en ande
ere
partijen.

Algemen
ne (wettelijkk) kaders vak
kbekwaamheeid
Het wetttelijk kader van
v vakbekw
waamheid vinndt zijn basiss in de bijzondere wetgevving van de
verschillende netwerkpartners. Denk
D
daarbijj aan de Wett op de veiligheidsregio’ss en Waterwe
et.
e
Daarnaaast bestaat heet Toetsingskader Multiddisciplinaire Taakuitvoeriing Veiligheiddsregio’s die
betrekking heeft op vakbekwaam
mheid bij muultidisciplinaire crisisbehe
eersing.

18

In Beleiidsplan OTO 20
013‐2017 wordt hiervan afgew
weken door te zeggen
z
dat voor het GBT, RBT het van belangg is om
kennis te h
hebben van (dee ontwikkelinge
en rondom) inciidentbestrijdingg op het water. Hiervoor organniseert de SAM
MIJ elke drie
jaar een netwerkbijeenko
omst voor alle bestuurders.
b
19

Betekeenis: Samenhaangend RisicoW
WaterSysteem
m
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Wat is een Grootsch
halige Multid
disciplinaire Oefening?
Een veiligheidsregio organiseert conform de wettelijke norm, jaarlijks een GMVO
O (Grootschalige
20
Multidisciplinaire Veeld Oefening.. De GMO iin SAMIJ‐verrband kan de
e plek van eeen GMVO inn
nemen.
Hiermeee wordt inhoud gegeven aan de verpllichting om met
m een realistisch scenaario het functioneren
van de h
hulpverleninggsdiensten in
n onderlinge samenhangg te beproeve
en. Een GMV
VO sluit aan op
o de
risico’s d
die in het reggionaal risico
oprofiel zijn bbeschreven. Een veiligheidsregio kan kiezen voorr het
thema “incident op het
h water”. De
D evaluatie richt zich alleen op het functioneren
f
n van de
onele eenhed
den op het water,
w
gemeeenschappelijk meldkamer (s) en het CCommando Plaats
P
operatio
Incident (GRIP 1). Leerpunten wo
orden vooraff in kaart geb
bracht en gecategoriseerrd aan de hand van
de vooro
opgestelde leeerdoelen. Evaluatie vann een GMO le
evert input voor de volgeende GMO.
Motivatie voor het houden
h
van oefeningen op het wate
er
De volgeende argumeenten onderb
bouwen het nut van het houden van de GMO en andere oefe
eningen:
 Het tempo en
e de dynamiek van het iincident besttrijden op he
et water wijkkt erg af van dat op
het land.
 Er is veel min
nder ervaring met incideent bestrijden
n op het watter dan op heet land.
 W
Wat men zellden doet, do
oet men zeldden goed.
 Bij veelal bovvenregionale
e incidenten zijn meerde
ere veiligheid
dsregio´s, meeldkamers en
n
ccrisispartnerrs betrokken. Dit makt dee hulpverlening complex.
 Processen diie door verscchillende parrtijen uitgevo
oerd worden
n mogen elkaaar niet
ttegenwerken
n.
 Materiële innovaties, zoals schepen, gereedschappen, persoonlijke uitrusstingstukken
n en het
ggebruik ervaan dienen beoefend te w
worden in gezzamenlijkheid
d met de hullpverlening die
d door
aandere crisisspartners wo
ordt uitgevoeerd.
 Door person
neelsverloop en doordat per oefeningg slechts een
n deel van dee hulpverlene
ers
o
oefent is 1 x per vier jaarr oefenen in een GMVO echt het min
nimale om eeen deel van de
d
hulpverlenerrs een ongevval op het waater te kunne
en laten ‘voe
elen’ waar diit type ongevval in
aafwijkt ten opzichte
o
van ongevallen oop het land.
 Door innovaties op het gebied
g
van keennis van inccidenten op het water, eevaluaties van
o
oefeningen en
e evaluaties van daadw
werkelijke inccidenten kunnen processsen op het ge
ebied van
w
waterhulpveerlening wijziigen. Het IB P wordt dan aangepast. Deze wijziginngen dienen dan wel
beoefend te worden om de voortganng van de be
estrijding van
n een incidennt op het watter niet
tte hinderen.
 Kennen en gekend
g
worden in de nooodhulpverlen
ning is essenttieel zodat eer geen drem
mpels zijn
iin het persoo
onlijk contacct en in de aaanwezigheid van kennis van
v elkaars m
mogelijkhede
en en
o
onmogelijkh
heden.
 Doelstelling bereiken, na
amelijk incideentbestrijdin
ng in het IJsselmeergebieed te verbete
eren en
tte borgen.
efenbelastingg
Begrip vvoor hoge oe
Veiligheiidsregio’s heebben te makken met eenn toenemend
de oefenbelasting. Dat beetekent dat de
d SAMIJ
daar, op verzoek, rekkening mee houdt.
h
De oeefenbelasting m.b.t. de GMO
G
is verla agd. Er word
dt voor
gekozen in plaats van iedere vierr jaar, iederee vijf jaar een
n GMO te org
ganiseren. D
De veiligheidssregio’s
met een wat kleiner watergebied
d zijn aan elkkaar gekoppe
eld om same
en de organissatie van de GMO en
de organ
nisatie van de Bijscholinggsdag op te ppakken. Verd
der zijn e‐learning en tab le‐tops opge
enomen
in het OTTO‐pakket vaan de SAMIJ.
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GMVO: Grootschaligge Multidisciplinaire Veld O
Oefening, in SA
AMIJ verband een GMO gennoemd.
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