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1

Inleiding
Woensdag 17 juni 2020 heeft een incident in het IJsselmeergebied geleid tot inzet van diverse
hulpverleningsdiensten. Het incident betrof een brand op de Marker Wadden. Het is de eerste
keer dat een dergelijk incident zich op een eiland heeft afgespeeld. Naar aanleiding van dit
incident is op verzoek van de SAMIJ de inzet tijdens het incident geëvalueerd.
De evaluatie geeft antwoord op de volgende vragen:
 Wat is er gebeurd?
 Welke leerpunten zijn er uit de gebeurtenissen te trekken als deze vergeleken worden met
de incidentafhandeling van het daarvoor opgestelde kader in het IBP.
 Het kader betreft het IBP IJsselmeergebied en de vastgestelde stukken in het BBO van 11
juni jl. betreffende optreden op eilanden in het IJsselmeergebied.
Ten behoeve van de evaluatie is de volgende werkwijze gehanteerd:
 De bronnen zoals opgenomen in bijlage 1 zijn bestudeerd.
 De leertafel Brandweer/ Meldkamer Brandweer Flevoland ( MKB) op 7 juli is bijgewoond.
 Er is informatie opgehaald bij de betrokken hulpdiensten middels korte interviews.
De geïnterviewde partijen betreffen Politie, Rijkswaterstaat, KNRM, Brandweer, Meldkamer
Brandweer Flevoland ( MKB) en het Kustwachtcentrum.
 Van deze interviews zijn beknopte samenvattingen gemaakt. Reacties hierop zijn verwerkt.
 Uit de interviews zijn leerpunten, conclusies en aanbevelingen gehaald welke hebben geleid
tot deze rapportage. De leerpunten zijn ingedeeld aan de hand van de randvoorwaardelijke
processen:
o
o
o
o

Melding en Alarmering m.n. met Meldkamer Brandweer Flevoland ( MKB) en
Kustwachtcentrum;
Leiding en Coördinatie met de Brandweer en andere betrokkenen (RWS,
Politie);
Op- en afschalen met de KNRM-transport en brandbluscapaciteit vaartuigen
IJsselmeergebied in beeld brengen;
Informatiemanagement, aandacht voor Onderlinge verbindingen C2000 op
locatie (input onderzoek meldkamer).

Deze multi disciplinaire evaluatie gaat op een aantal aspecten ook niet in. Deze aspecten hebben
aandacht gekregen in de leertafel van de Brandweer. Dit betreft met name:
 Pro-actie en Preventie voor de bouw op de Marker Wadden;
 Vergunningverleningstraject;
 Verantwoordelijkheden van de eigenaar;
 Brandbestrijding bij energiewinningsinstallaties/accu’s.
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1.1

Afkortingen
De volgende afkortingen komen voor in deze rapportage:
BRW
Brandweer
GMK
Gemeenschappelijke Meldkamer
KNRM
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
KWC
Kustwachtcentrum
MKB
Meldkamer Brandweer Flevoland
OSC
On Scene Coördinator
OVD
Officier van dienst
OVD-B
Officier van dienst Brandweer
OVD-Bz
Officier van dienst Bevolkingszorg
OVD-W
Officier van dienst Water
RWS
Rijkswaterstaat
SAR
Search and Rescue
Tp
Ter plaatse
TS
Tankautospuit
VHF
Frequentieband voor marifoonkanalen (VHF= very high frequence)

1.2

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de kenmerken van het incident. Hierbij is een samenvatting
van het incident opgenomen en een chronologisch overzicht van de gebeurtenissen gegeven.
Hoofdstuk drie is een analyse van het incident, waarbij leerpunten, conclusies en aanbevelingen
zijn opgenomen in paragraaf 3.5 onder de titel ‘wat als scenario’s’, dit zijn zaken die zich niet
hebben voorgedaan maar in de toekomst niet onwaarschijnlijk lijken en daarom meegenomen
zijn in deze evaluatie. Hoofdstuk 4 tot slot vat de conclusies samen.
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2

Kenmerken van het incident
17 juni 2020 krijgt de Meldkamer Brandweer Flevoland (MKB)
om 14:41 een melding van een brand op de Marker Wadden. Verschillende
hulpverleningsdiensten worden gealarmeerd en betrokken, waaronder de brandweer,
Rijkswaterstaat, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), het
kustwachtcentrum (KWC) en de politie. In de beginfase van het incident is er onduidelijkheid over
de melding, waarna de centralist een beeldvormingsproces met de OvD van de brandweer start.
Na afronding van de beeldvormingsfase worden de overige diensten gealarmeerd. Met de SAMIJopstapregeling is de bemanning van de eerste tankautospuit met de OvD-B opgestapt bij de
KNRM en ter plaatse gegaan. De politie was als eerste ter plaatse en is gestart met een blusinzet.
Er was sprake van een batterij brand (li-ion). Uiteindelijk is de uitbreiding van de brand naar het
naastgelegen gebouw voorkomen en zijn de batterijen ondergedompeld in een container vol
water.
In overleg met de politie, zijn alle mensen in de omgeving naar een veilige locatie gestuurd.
In samenspraak met Rijkswaterstaat is de haven dichtgegaan waarna die alleen toegankelijk was
voor hulpverleners.
Op de volgende pagina is in een tabelvorm de loop van het incident zichtbaar gemaakt.
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14:40

Tijd
Kustwacht
Rijkswaterstaat

14:45

KWC

14:50

14:55

14:49

15:00

15:05

15:10

15:15

15:03
14:50

Schuitengat

14:50

15:25

15:30

15:35

15:40

15:45

15:50

15:55

15:55

15:03

15:20-15:29

TS2

Samenvattend
beeld

15:4315:53
15:4315:53

15:22
14:42 – 15:02

P87

15:20-15:29
15:01

Wie (primair)
Wat
Leerpunten

16:25

16:30

16:26

16:15-16:25

15:31

15:22

BRW Boot

Politie

16:20

14:42 – 15:02

TS1

OvD-B

16:15

16:15-16:25

15:15

14:41

16:10

16:26

RWS-25

Brandweer

16:05

15:20-15:29

OvD-W

MKB

16:00

14:49 –
15:02

KNRM
CMIJ

15:20

GMK

Melding

15:01-15:11

15:31

16:26
16:26

15:11

GMK / OvD-B

Beeldvorming

1, 9

15:54

GMK / KWC

Alarmering

2, 4, 7, 9

KNRM

Vaartijd

BRW

Leidinggevenden

Inzet

3, 5, 8

Overleg

3, 5, 6
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3

Analyse van het incident
In dit hoofdstuk is de analyse van het incident opgenomen. Allereerst een beschrijving van het
leerpunt, vervolgens de conclusie die daaruit getrokken wordt en tot slot aanbevelingen zodat
het bij een volgende incidentafhandeling anders gaat lopen. De aanbevelingen bevatten ook een
compact Plan van Aanpak. Het Plan van Aanpak bevat de partij en verantwoordelijke voor wie de
aanbeveling geldt. Tot slot de prioriteit en termijn waarin één en ander opgepakt moet worden.

3.1

Melding en alarmering
Leerpunt 1: beeldvorming door centralisten
De alarmering van de eerste brandweereenheid vond 21 minuten na de eerste melding plaats.
Vanaf het eiland is er gemeld dat er brand was. Lang bleef onduidelijk waar en wat er in brand
stond (land/water). Het inzetvoorstel bij de GMK was (vanwege melding gebouwbrand) het
alarmeren van een TS, maar die kon niet ter plaatse komen omdat het incident op een eiland
plaatsvond.
Er was bij de centralisten van de GMK en het KWC niet bekend dat er bebouwing op de Marker
Wadden was. De centralisten werden niet geholpen door het meldkamersysteem.
De centralist van de MKB heeft afstemming gezocht met de OvD brandweer om tot een gepaste
alarmering te komen. De OvD is voor beeldvorming met melder in contact getreden. Op basis van
blinde vlekken is niet direct gebruik gemaakt van de opstapregeling KNRM/brandweer.
Conclusie 1: inzetvoorstel
 Er zijn kostbare minuten verloren gegaan tussen de eerste melding en alarmering. In de MKB
en het KWC was er geen goed beeld van de Marker Wadden. Op de MKB was er geen
passend inzetvoorstel. Zie ook de conclusie van leerpunt 2.
Aanbeveling 1: inzetvoorstel Marker Wadden (en andere eilanden)
 In beeldvormingsfase is het leerpunt dat het beter is om bij twijfel een eenheid eerder te
alarmeren, dan te laat alarmeren. Als de melding als waterincident aangemaakt was bij de
MKB had dit als suggestie een boot van de KNRM opgeleverd vanuit het systeem; voor
meldkamercentralisten, coördinerende GMK’s IJsselmeergebied, Q4 2020
 Vanuit de besluitvorming in het BBO 11 juni de eilanden bij GMK’s en andere betrokken
meldkamers (KWC en CMIJ) in de systemen opnemen; coördinerende GMK’s
IJsselmeergebied, Q4 2020
 Voor alle incidenten op eilanden geldt dat transport geregeld moet worden voor de
landdiensten om ter plaatse te komen, vanuit besluitvorming BBO kan hiervoor gebruik
gemaakt worden van de SAMIJ opstapregeling tussen KNRM en betrokken diensten. Dit dient
in alle inzetvoorstellen voor de eilanden te worden verwerkt in het IJsselmeergebied;
coördinerende GMK’s IJsselmeergebied, Q1 2021
Leerpunt 2: alarmering KNRM
Door de GMK-Flevoland worden KNRM eenheden niet rechtstreeks gealarmeerd. Uit de evaluatie
blijkt dat er een werkafspraak bij de GMK-Flevoland is, dat zij de alarmering van de KNRM primair
bij het KWC legt. Het KWC geeft aan dat zij en de KNRM willen dat alle eenheden bij MKB onder
de alarmering staan voor niet SAR incidenten (Opstapregeling). Waarom de MKB Flevoland deze
afspraak nu hanteert is niet geheel duidelijk.
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Het KWC heeft de afspraak met GMK’s dat bij incidenten waar de Kustwacht
procesverantwoordelijk is (SAR), in principe het KWC alarmeert. Maar er is een escape mogelijk
dat bij een levensbedreigend (SAR) incident, om tijd te winnen, als de melding binnenkomt bij
een GMK, zij in die situatie (SAR incidenten) zelf direct de KNRM kunnen alarmeren en dan
vervolgens KWC informeren. Echter het KWC wil bij SAR liefst zelf alarmeren voor overzicht en
coördinatie. Maar bij overige incidenten (geen SAR), denk aan incidenten op eilanden of een
brand aan boord van een schip, dient de GMK zelf de KNRM te alarmeren.
Conclusie 2: alarmering KNRM
 Door de werkafspraak bij de MKB-Flevoland wordt de KNRM niet rechtstreeks door de GMK
gealarmeerd.
 In het IBP IJsselmeergebied is incidentbestrijding op de eilanden niet concreet benoemd, wel
is duidelijk dat een brand valt onder het primaire proces ‘bron en emissiebestrijding’ waarbij
de brandweer de procesverantwoordelijke is en de MKB binnen de GMK de meldkamer is
met procesverantwoordelijkheid en voor alarmering zorg moet dragen.
 In het verslag van de vergadering van het Bestuurlijk Begeleidingsorgaan (BBO), d.d. 11 juni
2020, is het volgende opgenomen: “Noodhulpverlening op de eilanden is mede door de
komst van de Marker Wadden actueel geworden. Omdat meerdere regio’s eilanden in hun
verzorgingsgebied hebben, is het goed om hier eensluidende afspraken over te maken over
hoe de hulpverlening nu geregeld is. De veiligheidsregio treedt op. Vervoer van naar eiland
vindt plaats volgens de SAMIJ-regeling.”
Aanbeveling 2: alarmering KNRM
 In het IBP IJsselmeergebied aandacht voor de Marker Wadden en andere eilanden; Voor
SAMIJ, update IBP, bij volgende update.
 Bij de MKB-Flevoland (en wellicht ook andere GMK’s) de wijze van alarmeren van de KNRM
onder de aandacht brengen met aandacht voor welke situaties de GMK dit zelfstandig dient
te doen:
o Bij SAR-incidenten alarmeert het KWC de KNRM. Alleen bij levensbedreigende
situaties, kan GMK de KNRM alarmeren en daarna KWC hierover informeren.
o Bij andere processen, waar de veiligheidsregio de primaire verantwoordelijkheid
heeft, dient de GMK de KNRM te alarmeren. Binnen de GMK Flevoland dient dan
ook besloten te worden of anderen dan de MKB ook de KNRM moeten kunnen
alarmeren. Voor de MKB Flevoland (en wellicht ook andere GMK’s), update
procedure, Q3 2020

3.2

Leiding en coördinatie
Leerpunt 3: aanwijzen OSC en overleg
De OvD-B heeft de leiding als OSC op zich genomen en dit aan de meldkamer brandweer
Flevoland gemeld. Dit was niet direct bij alle disciplines bekend. Het motorkapoverleg vond
plaats in het zand. OvD-B was gedurende het incident te vinden in de stuurhut van de P-87.
De coördinatie van het incident ter plekke verliep goed.
Conclusie 3: aanwijzen OSC en overleg
 Op de eilanden gelden de verantwoordelijkheden zoals zij op het land ook belegd zijn.
 De OSC was in het begin niet bij alle hulpverleningsdiensten bekend. Wel was duidelijk dat
de leidinggevende van de brandweer het voortouw nam.
 Conform het IBP IJsselmeergebied SAMIJ moet de procesverantwoordelijke dienst de OSC
aanwijzen, in dit geval de OvD-B. Dit is goed gegaan.
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Aanbeveling 3: aanwijzen OSC en overleg
 Stel duidelijk bij de afhandeling van een incident de OSC vast en het primaire proces en
communiceer dit richting alle hulpverlenende partijen. OvD’en IJsselmeergebied, Q2 2021

3.3

Op- en afschalen
Leerpunt 4: Middelen
Met de dekwasinstallatie (waterslangen met beperkte capaciteit en lengte) van de politieboot is
een eerste inzet gedaan, deze is door vele betrokkenen als cruciaal aangemerkt.
Mogelijkheden en beperkingen van betrokken vaartuigen was niet goed in beeld.
Conclusie 4: Middelen
 Als het om het bestrijden van een brand op het water, op een eiland gaat geldt: Pakken wat
je pakken kan, elke bijdrage, hoe klein ook, die snel geleverd kan worden is van belang.
 Het is onduidelijk welk vaartuig, welke rol kan vervullen bij het bestrijden van brand.
Van maar weinig vaartuigen is bij een deel van de betrokkenen bekend wat zij kunnen
betekenen
 De KNRM heeft zelf een goed beeld van wat de KNRM heeft qua materiaal, vermoedelijk
beter dan brandweer bekend is.
Aanbeveling 4: Middelen
 Bluscapaciteit hulpverleningsvaartuigen in beeld brengen, geef hierbij ook aan wat de
beperkingen zijn; Voor SAMIJ, update IBP, bij volgende update.

3.4

Informatiemanagement
Leerpunt 5: bereik telefoon / C2000 slecht – gebruik VHF
Tijdens het incident was er via telefoon- en C2000 bereik slecht ter plaatse. De OvD-B heeft op
locatie de telefonie laten omschakelen naar 2G in plaats van 4G voor betere kwaliteit van de
verbinding. Het is bekend dat op een aantal locaties in het IJsselmeergebied het bereik van C2000
niet goed is, Hier vallen de Marker Wadden ook onder. Dit werd deels ondervangen met mobiele
telefoons. Communicatie via de hulpverlenende diensten verliep voornamelijk face-to-face.
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Conclusie 5: bereik telefoon / C2000
 Tijdens het incident was er slecht mobiel/C2000 bereik op locatie.
 In het IBP IJsselmeergebied van de SAMIJ is opgenomen dat de hulpverlenende diensten
gebruik maken van C2000 (landeenheden) of VHF (marifoon). Nu bleek dat C2000 geen goed
communicatiemiddel was, had op de marifoon overgeschakeld kunnen worden. Dit had door
de OSC gecoördineerd kunnen worden.
Aanbeveling 5: bereik telefoon / C2000
 Overweeg het gebruik van de marifoon voor onderling contact tussen diensten op het water,
deze heeft op het water een betere dekking. Kunnen alle veiligheidsregio’s hier mee?, niet
alle OvD’en beschikken over marifoon, dit voor de coördinerende Veiligheidsregio’s
overwegen, besluitvorming binnen de SAMij hierover vereist, Q1 2021.
Leerpunt 6: voorlichting
De OvB-B heeft in een van de gezamenlijke overleggen afgesproken dat voorlichting ging in
overleg tussen Brandweer en Natuurmonumenten. Andere diensten werden gevraagd niets naar
buiten te brengen i.v.m. voorlichting vanuit proces verantwoordelijke (brandweer) en eigenaar
Natuurmonumenten. KNRM en Politie hebben desondanks foto’s gepost (live via twitter).
Dit betrof feitelijke informatie van de genoemde diensten
Conclusie 6: voorlichting
 In het IBP IJsselmeergebied is opgenomen dat de verantwoordelijkheid voor communicatie
tot GRIP 1 bij de procesverantwoordelijke ligt, in dit geval de Brandweer. Vanaf GRIP 1
coördineert de veiligheidsregio namens de gemeente de voorlichting i.s.m. de
hulpverleningsdiensten en de betrokken private partij(en) conform de normale GRIPwerkwijze. Deze verantwoordelijkheid is dus goed opgepakt door de OvD-B, het incident
werd geen GRIP 1.
Aanbeveling 6: voorlichting
 Blijf scherp op het gebruik van communicatie, ook op social media. Stem dit af met de
procesverantwoordelijke partijen, als andere betrokken organisaties informatie plaatsen.
Aandachtspunt geen directe actie verwacht.

3.5

(Wat als) scenario’s
In deze paragraaf worden scenario’s behandeld die bij dit incident niet daadwerkelijk hebben
plaatsgevonden, maar tijdens de evaluatie als mogelijke scenario’s en daaruit voortvloeiend
leerpunten naar voren zijn gekomen.
Leerpunt 7: alarmeren brandweerboot (slecht weer)
Tijdens het incident werd naast de KNRM boot een brandweerboot gebruikt voor het
transporteren van de bemanning en middelen van de 2e TS. Het weer liet het toe met de eigen
boot van de brandweer Lelystad het Markermeer op te gaan, deze boot is niet onder alle
omstandigheden op het ruim binnenwater geschikt, inzet was nu gelet op weersomstandigheden
geen probleem.
Bij de opstapregeling met de KNRM kunnen bij slecht weer opstappers niet altijd mee, er is een
grens. De schipper van de KNRM is verantwoordelijk voor veiligheid aan boord. KNRM maakt dan
een afweging of de opstappers veilig mee kunnen. Criteria hiervoor zijn bijvoorbeeld een
combinatie van kou en te harde wind.
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Conclusie 7: alarmeren brandweerboot (slecht weer)
 Voor het transporteren van de 2e TS bemanning en middelen werd gebruik gemaakt van een
brandweerboot, deze kan niet onder ‘ruige’ omstandigheden op het ruim binnenwater
ingezet worden. Dan kan de KNRM de brandweer vervoeren (heen en weer varen).
Aanbeveling 7: alarmeren brandweerboot (slecht weer)
 Denk bij slecht weer aan eigen veiligheid, de brandweerboot is dan geen goed
transportmiddel meer. Brandweer Flevoland, opnemen in inzetprocedure brandweerboot,
Q2 2021.
 De bemanning en middelen kunnen door de KNRM worden getransporteerd naar eilanden,
maar zelfs dan zijn er bij slecht weer grenzen (KNRM is verantwoordelijk voor veiligheid
bemanning en opstappers). Aandachtspunt geen directe actie.
Leerpunt 8: gebruik haven bij ongunstige wind
Tijdens het incident stond de wind gunstig voor de afhandeling van het incident, de
aanvaarroute/haven lag bovenwinds. De wind had echter ook richting de haven kunnen staan, in
dat geval was de haven niet toegankelijk geweest voor de hulpverleningsdiensten. Boten in de
haven hadden dan moeten worden geëvacueerd en hulpdiensten hadden niet in de haven
kunnen aanmeren. Deze hadden dan het strand op moeten varen om het eiland op te kunnen.
Conclusie 8: gebruik haven bij ongunstige wind
 Bij wind op haven was de toegankelijkheid van het incident moeilijk geweest in verband met
de rook.
Aanbeveling 8: gebruik haven bij ongunstige wind
 Bewustzijn van de beperkingen van de toegankelijkheid van de Marker Wadden en eilanden
in het algemeen als er een aanlegplek is. Aandachtspunt geen directe actie.
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Leerpunt 9: verantwoordelijkheid medevac vanaf een eiland
Bij een medische evacuatie is er een mogelijk spanningsveld tussen spoedeisende hulpverlening
(proces van de GHOR) en SAR (proces van de Kustwacht). Indien een persoon gewond raakt op de
Marker Wadden en in een levensgevaarlijke situatie terechtkomt, wat zijn dan de
mogelijkheden? De GHOR zou met opstappers erheen kunnen via KNRM, of heli van de ANWB
(ANWB Medical Air Assistance (MAA)) of om een SAR helikopter kunnen verzoeken. Formeel lijkt
dit niet duidelijk te zijn vastgelegd.
Conclusie 9: verantwoordelijkheid medevac vanaf een eiland





De GHOR is voor spoedeisende hulp, in lijn met het besluit van het BBO (Bestuurlijk
Begeleidingsorgaan) zoals opgenomen in leerpunt 2 zou de Veiligheidsregio tevens bij een
medevac op de Marker Wadden (incident op land) de procesverantwoordelijkheid hebben
In het IBP is opgenomen dat voor SAR de Kustwacht de procesverantwoordelijkheid heeft,
dit gaat echter over incidenten op het water. Voor op het land geldt uiteraard dat de
Kustwacht om assistentie kan worden gevraagd.
Primair is bij een incident op het eiland (spoedeisende hulp) de GHOR verantwoordelijk. Er
zit wel een spanningsveld tussen SEH en SAR, komt de melding immers van een
aangemeerde boot in de haven of vanaf de steiger dan zal in veel gevallen eerder aan SAR
dan aan SEH gedacht worden.

Aanbeveling 9: verantwoordelijkheid medevac vanaf een eiland
 In IBP verantwoordelijkheid van een medevac op de eilanden opnemen, bij scenariokaart 1
(mens en dier in nood). Hier wordt nu alleen bij procesverantwoordelijkheid gesproken over
het KWC, voor de eilanden zou hierop de GHOR/Veiligheidsregio als leidinggevende
opgenomen moeten worden. Voor SAMIJ, update IBP, bij volgende update.
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4

Samenvatting
In de incident afhandeling van de brand op de Marker Wadden zijn veel zaken goed gegaan.
Niet uitputtend noemen we:
Invloed van betrokkenen op het incidentverloop, in eerste instantie door
inzet van de P87, politieboot met een beperkte bluscapaciteit en later door
inzet van de brandweer is overslag naar belendende percelen voorkomen.
Mogelijke escalatie is voorkomen.
Samenwerking tussen de betrokken diensten
Overleg ter plaatse tussen betrokken diensten en eigenaar
Opkomst van de eenheden na alarmering is vlot verlopen
Daarnaast heeft de evaluatie een aantal leerpunten opgeleverd die in voorgaande paragrafen
uitgewerkt zijn. Samengevat zijn deze in de tabel opgenomen.
Nummer
1a

Aanbeveling
Bij twijfel een eenheid eerder te
alarmeren, dan te laat alarmeren.

1b

Eilanden bij GMK’s en andere
betrokken meldkamers (KWC en CMIJ)
in de systemen opnemen.
De transportmogelijkheden
(opstapregeling) in de inzetvoorstellen
voor de eilanden verwerken in het
IJsselmeergebied.
In het IBP IJsselmeergebied aandacht
voor de Marker Wadden en andere
eilanden.
Bij de MKB-Flevoland (en wellicht ook
andere GMK’s) de wijze van alarmeren
van de KNRM onder de aandacht
brengen. met aandacht voor welke
situaties de GMK dit zelfstandig dient te
doen.
Stel duidelijk bij de afhandeling van een
incident de OSC vast en het primaire
proces en communiceer dit richting alle
hulpverlenende partijen.
Bluscapaciteit hulpverleningsvaartuigen
in beeld brengen, geef hierbij ook aan
wat de beperkingen zijn.
Overweeg het gebruik van de marifoon
voor onderling contact tussen diensten
op het water.
Denk bij slecht weer aan eigen
veiligheid, de brandweerboot is dan
geen goed transportmiddel meer.
In IBP verantwoordelijkheid van een
medevac op de eilanden opnemen, bij
scenariokaart 1 (mens en dier in nood).

1c

2a

2b

3

4

5

7a

9

Voor wie
voor meldkamercentralisten,
coördinerende GMK’s
IJsselmeergebied,
coördinerende GMK’s
IJsselmeergebied

Wanneer (Suggestie)
Q4 2020

coördinerende GMK’s
IJsselmeergebied

Q1 2021

Voor SAMIJ, update IBP

bij volgende update

Voor de MKB Flevoland (en
wellicht ook andere GMK’s),
update procedure

Q3 2020

OvD’en IJsselmeergebied

Q2 2021

Voor SAMIJ, update IBP

bij volgende update

besluitvorming binnen de
SAMij hierover vereist

Q1 2021

Brandweer Flevoland,
opnemen in inzetprocedure
brandweerboot.
Voor SAMIJ, update IBP

Q2 2021

Q4 2020

bij volgende update
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Een First Impression Report (FIR) van het incident
Een ‘’Rapport Incident Archief’’ van de brandweer (GMS rapport)
Het overdrachtsformulier van het incident
De rapportage ‘’Quick Scan Middelbrand Marker Wadden 17-06-2020’’
Een Tijdpad van de Alarmering en opschaling (Tijdpad MKB) van de GMK
Interviews met betrokken hulpdiensten:
o Medewerkers van het KWC
o Medewerker van de Politie (P-87)
o OvD-W van RWS
o OvD-B van de Brandweer
o Schipper van de KNRM
Verslag van de vergadering van het Bestuurlijk Begeleidingsorgaan (BBO), d.d. 11 juni 2020,
Voorlegger met als onderwerp: ‘’ Duidelijkheid over verantwoordelijkheid voor de uitvoering
voor noodhulpverlening op eilanden in het IJsselmeergebied” voor de vergadering van 11 juni
2020.
Brieven verstuurd naar de samenwerkingspartners, met als onderwerp:” Noodhulpverlening
op eilanden in het IJsselmeergebied.”, d.d. 29 juni 2020 met als kenmerk VRFL-94-1557
Mono-evaluatie Marker Wadden - 1e concept rapportage van 4 september
Incidentbestrijdingsplan IJsselmeergebied, versie februari 2018 van de SAMIJ

Over Antea Group
Van stad tot land, van water tot lucht; de
adviseurs en ingenieurs van Antea Group
dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan
onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen
en wegen, realiseren woonwijken en
waterwerken. Maar we zijn ook betrokken
bij thema’s zoals milieu, veiligheid,
assetmanagement en energie. Onder de
naam Oranjewoud groeiden we uit tot een
allround en onafhankelijk partner voor
bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group
zetten we deze expertise ook mondiaal in.
Door hoogwaardige kennis te combineren
met een pragmatische aanpak maken we
oplossingen haalbaar én uitvoerbaar.
Doelgericht, met oog voor duurzaamheid.
Op deze manier anticiperen we op de vragen
van vandaag en de oplossingen van de
toekomst. Al meer dan 60 jaar.
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