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1 Documentgegevens 
 

1.1 Documentinformatie 

 
Naam Meerjarenbeleidsplan Oefenen, Trainen en Opleiden 

IJsselmeergebied 
Datum 7 december 2013 
Versienummer 0.5 
Status Concept 
Opdrachtgever SAMIJ 
Auteurs Han van Dijk (SAMIJ), Emiel Smit (Save)  

 
 

1.2 Documentlocatie 

 
Dit document wordt beheerd door de SAMIJ. De elektronische versie van het plan is te raadplegen via: 
www.incidentbestrjidingophetwater.nl onder het kopje documenten. 

 
Contactgegevens  Veiligheidsregio Flevoland (SAMIJ) 

Postbus 501 
8200 AM Lelystad 
 
 

1.3 Status en versie historie 

Versie Overleg Wijzigingen 

v0.1  Eerste concept 

v0.2 Klankbordgroep 28 maart Aanvullingen 

v0.3 Bespreking OW 7 mei Aanpassingen/ aanvullingen 

v0.4 Aanpassingen na interviews Aanpassingen 

v0.5 Bespreking OW 3 september Aanpassingen/ aanvullingen 

 Reactie organisaties  

 Vaststellen OW en BBO september  
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2 Algemeen 
 

2.1 Inleiding 

 
Bij incidentbestrijding op het water zijn veel verschillende organisaties betrokken, die niet dagelijks met 
elkaar samenwerken. Op het IJsselmeergebied zijn al snel meerdere veiligheidsregio’s, meldkamers en 
crisispartners bij één incident betrokken. Dit maakt de hulpverlening complex.  Om de 
incidentbestrijding optimaal te laten verlopen, is opleiden en oefenen dan ook een noodzakelijke 
voorwaarde.  
 
De SAMIJ is een samenwerking tussen hulpverleningsorganisaties. De SAMIJ heeft tot doel de 
incidentbestrijding in het IJsselmeergebied te verbeteren en te borgen. In SAMIJ verband zijn daarom 
afspraken gemaakt tussen de verschillende hulpdiensten. Deze afspraken zijn vastgelegd in de 
Overeenkomst SAMIJ 2010 en het Incidentbestrijdsplan IJsselmeergebied (hierna IBP).  
 
In de periode van 2010 tot 2013 is een aantal grote stappen gezet in de samenwerking in het 
IJsselmeergebied. Vanaf 2010 wordt het onderdeel Opleiden, trainen en oefenen (hierna OTO) 
gezamenlijk ingevuld. In 2013 is het IBP geactualiseerd. 
 
Binnen de SAMIJ afspraken valt het opleiden en oefenen van het IBP onder de eigen 
verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's en crisispartners. De rol van de SAMIJ ligt bij het initiëren, 
coördineren en op elkaar afstemmen. Vanuit de SAMIJ vindt wel de bovenregionale coördinatie plaats, 
onder andere door dit meerjarenbeleidsplan.  
 

2.2 Over dit meerjarenbeleidsplan 

 
Doel Het doel van dit meerjarenbeleidsplan is het bovenregionaal vormgeven en afstemmen van de OTO 

doelen en activiteiten binnen het IJsselmeergebied voor incidentbestrijding op het water. Dit plan 
beperkt zich, net zoals het IBP, grotendeels tot de multidisciplinaire afspraken.  

 
Het plan dient als input voor (meerjaren) opleidings- en oefenplannen van de betrokken 
Veiligheidsregio’s en organisaties. De richtlijn multidisciplinair opleidings-, trainings- en oefenplan van 
Waterrand wordt in dit plan zoveel als mogelijk als kader gehanteerd.  
 

Doelgroep De doelgroep van dit meerjarenbeleidsplan is naast de bestuurlijk verantwoordelijken de operationele 
verantwoordelijken voor het beleid van opleiden, trainen en oefenen binnen alle SAMIJ deelnemers. 
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Relatie met 

andere documenten Dit meerjaren oefenbeleidsplan volgt uit de SAMIJ overeenkomst 2010 en het meerjarenprogramma 
SAMIJ 2010-2013. Dit meerjarenbeleidsplan heeft een relatie met de volgende documenten: 

 

Document Doel Relatie planvorming in VR en 
crisispartners 

Wet veiligheidsregio’s en 
SAMIJ overeenkomst 2010  
 
 

Juridische basis en borging 
samenwerking/ organisatie 
Borging operationele 
samenwerkingsafspraken op het 
gebied van incidentbestrijding 
IJsselmeergebied. 

Bovenregionale afspraken tussen 
veiligheidsregio’s en crisispartners 
 

Meerjarenprogramma 
SAMIJ 2010-2013 (in 2013 
wordt het 
meerjarenprogramma 
2014-2017 opgesteld) 

Programmering Regionaal Beleidsplan 

Incidentbestrijdingsplan 
IJsselmeergebied 

Operationalisering 
multidisciplinaire afspraken 

Regionaal Crisisplan 

Meerjaren 
oefenbeleidsplan SAMIJ 

Richten op hoofdlijnen / 
vormgeven gezamenlijk OTO 
beleid 

Regionaal meerjaren 
oefenbeleidsplan 

Oefenjaarprogramma SAMIJ Concrete operationele planning Oefenjaarprogramma  

 
 

2.3 Leeswijzer 

 
In hoofdstuk drie van dit meerjarenbeleidsplan wordt de visie van het plan gegeven, met de doelgroep 
en de beoogde effecten. Het bereiken van deze doelen is uitgewerkt in hoofdstuk 4 (Opleiden) en 
hoofdstuk 5 (Oefenen). In bijlage A zijn definities gegeven, Bijlage B bevat de actuele ontwikkelingen en 
in bijlage C is het materieel voor het uitvoeren van OTO opgenomen. 
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3 Visie 
 
De betrokken functionarissen bij incidentbestrijding op het water van de verschillende organisaties 
dienen in staat te zijn om gezamenlijk een incident binnen het IJsselmeergebied effectief en adequaat te 
bestrijden. Dit gebeurt op basis van de afspraken zoals beschreven in het IBP. Het (gezamenlijke) OTO 
beleid dient hieraan een goede bijdrage te leveren. 
 
De SAMIJ partners bundelen hun krachten voor het onderwerp Incidentbestrijding op het water als het 
gaat om het delen van (OTO) expertise en OTO activiteiten. Deze krachtenbundeling wordt de komende 
jaren geconcretiseerd door: 
 

- Beleidsontwikkeling en programma's voor OTO; 
- Coördineren, gezamenlijk organiseren en het ontwikkelen van OTO programma’s; 
- Monitoren van oefenverplichtingen en OTO ontwikkelingen. 

 
Verantwoordelijkheden In SAMIJ verband wordt samengewerkt met verschillende organisaties. De basis afspraak is dat elke 

organisatie verantwoordelijk is voor het opleiden, trainen en oefenen van zijn eigen mensen. Concreet 
betekent dit dat elke organisatie zorg draagt voor vakbekwaam personeel. Voor het opleiden, bijscholen 
en oefenen voor incidentbestrijding op het water zijn deze verantwoordelijkheden in dit plan concreet 
gemaakt. Op onderdelen kan de SAMIJ hierbij ondersteunen.  

 
 In het IBP zijn de maatregelen omschreven voor de verschillende incidentscenario’s. Deze scenario’s 

moeten geoefend worden. Het oefenen van deze scenario's valt onder de verantwoording van elke 
organisatie.  
 
Veiligheidsregio’s zijn de regionale samenwerkingsverbanden tussen Brandweer, GHOR, Gemeenten en 
de Politie. De veiligheidsregio’s in het IJsselmeergebied dienen als ingangspunt voor het gezamenlijk 
oefenbeleid. Zij zijn verantwoordelijk voor afstemming tussen de organisatie binnen de eigen 
veiligheidsregio. 

 

3.1 Doelgroep 

 
De doelgroep van het OTO beleid in dit meerjarenplan zijn de hulpverleners die optreden in 
multidisciplinaire (crisis) teams bij waterincidenten. Deze kunnen bij incidenten optreden op het land en 
op het water. Een aantal van deze teams functioneren binnen de zogenaamde “hoofdstructuur” zoals 
deze in de regionale crisisplannen is vastgelegd. In dit plan zijn deze aangevuld met leidinggevenden van 
betrokken waterorganisaties en meldkamerfunctionarissen. Bij het gezamenlijk afhandelen van 
incidenten is een aantal rollen/functies cruciaal. Deze cruciale functies zijn in dit document de primaire 
doelgroep genoemd. Daarnaast zijn nog een aantal rollen en functies benoemd die kennis moeten 
hebben van het gezamenlijk optreden op het water, maar niet behoren tot de primaire doelgroep. Deze 
functionarissen zijn de secundaire doelgroep. 
 

Primaire doelgroep (land) Primaire doelgroep (water) 

 Leden CoPI (Ovd-B, Ovd-G, Ovd-P, Ovd-W, SAR 
liaison, CoPI leider).  
Centralisten Meldkamers (GMK, KWC, CMIJ en 
SMC), CaCo 

 De OSC (KNRM, RedNed, KLPD, RWS,  
Brandweer of KWC) 

 Opstappers (Brandweer, KLPD, 
Ambulance) 
Schippers (Brandweer, KNRM, RedNed) 

Secundaire doelgroep (land)  

 Leden ROT en staven RWS, WS en KWC 
Leden GBT en RBT 
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3.2 Beoogde effecten 

 
Dit meerjarenbeleidsplan heeft als beoogde effecten: 

 Het vormgeven van het gezamenlijk OTO beleid; 

 Het vaststellen van de gezamenlijke eisen; 

 Het vaststellen van het gezamenlijke meerjarig oefenplan. 
 
Aan het einde van de periode waarvoor dit meerjarenbeleidsplan geschreven is, dienen de volgende 
punten bereikt te zijn: 

 De incidenten (en het gezamenlijk optreden) op het water worden bestreden volgens het IBP; 

 Impliciete en expliciete kennis is geborgd. 
 

3.2.1 Incidenten volgens IBP 

In het IBP is uitgewerkt hoe incidenten op het IJsselmeergebied succesvol worden bestreden. Plannen 
kunnen echter nooit alles vooraf regelen. Daarom is en blijft flexibiliteit, ervaring en vakmanschap een 
basispeiler van het optreden. OTO-plannen moeten daarom focussen op het optreden op het water 
conform het IBP. Indien het IBP niet toereikend blijkt te zijn, dan zal het plan aangepast worden. 
 
Veel incidenten zijn gebiedsoverstijgend. Alle leidinggevende functionarissen vanaf niveau GRIP I 
kennen de afspraken uit het IBP en kunnen de procedures, die behoren bij hun functieniveau, 
toepassen.  
 

3.2.2 Expliciete en impliciete kennisborging 

Kennisborging is essentieel voor succesvolle incidentbestrijding. Expliciete kennis wordt geborgd door 
het volgen van (bij)scholing en trainingen. Impliciete kennis wordt geborgd door het volgen van 
oefeningen. Elke functionaris dient regelmatig (bij)geschoold te worden en deel te nemen aan 
oefeningen. 
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4 Opleiden en bijscholen 
 
In dit plan wordt onderscheid gemaakt tussen Opleiden en Bijscholen. Beiden zijn gericht op het 
overbrengen van expliciete kennis.  
 

Opleiden  Een bepaalde basiskennis wordt verwacht voor alle functionarissen voordat zij ingezet kunnen worden 
in de reguliere dienst. Deze kennis is onder andere belangrijk om te kunnen samenwerken bij de 
afhandeling van incidenten op het water. Organisaties die deelnemen aan de SAMIJ, dienen in de 
opleidingsplannen van de eigen organisatie op te nemen hoe zij hun personeel opleiden om de 
basiskennis te realiseren. Opleiden van personeel is een verantwoording van elke organisatie. 
 

Bijscholen  Het opleiden van eigen personeel wordt in principe eenmalig gedaan. Vervolgens dient personeel 
regelmatig bijgeschoold te worden. Tijdens bijscholing wordt de basiskennis geactualiseerd, vindt een 
verdieping in kennis plaats en worden de laatste ontwikkelingen in SAMIJ verband besproken. 

 

Vakinhoudelijke kennis Naast de specifieke kennis die vanuit de SAMIJ verwacht wordt is het uitgangspunt dat elke organisatie 
zorg draagt voor de vakinhoudelijke kennis van haar functionarissen. Hierbij kan gedacht worden aan de 
reguliere vakkennis van een OvD Brandweer of een schipper. In dit plan wordt verder niet ingegaan op 
deze vakinhoudelijke kennis. 
 

4.1 Doelstelling 

De primaire doelgroep dient vanaf 1 september 2014 expliciete kennis te hebben over de inhoud van 
IBP. 
 
De expliciete kennis over de scenario's wordt verkregen door het volgen van opleidingen en bijscholing. 
De SAMIJ OTO kaarten en scenario kaarten (uit het IBP) zijn hierbij leidend.  
 
De kennis dient actueel te zijn voor de aanvang van repressieve inzet en oefeningen. 
 

4.2 Concretisering  

In SAMIJ verband wordt twee keer per jaar een bijscholingsdag georganiseerd (dit kan ook een dagdeel 
zijn). SAMIJ deelnemers kunnen voor deze dag personen aanmelden (eventuele kosten hiervan worden 
door gerekend). Voor de primaire doelgroep geldt dat ze minimaal 1 keer per 3 jaar een bijscholing 
moeten bijwonen. De bijscholingsdag wordt afgesloten met een toets, de resultaten hiervan worden 
teruggekoppeld aan de organisatie van de functionaris. Deze bijscholingsdag wordt georganiseerd door: 

 2014: VR Fryslân 

 2015: VR Flevoland 

 2016: VR Noord Holland Noord wordt ondersteund door Zaanstreek-Waterland 

 2017: VR Fryslân 
 
Voor het GBT, RBT is het van belang kennis te hebben van (de ontwikkelingen rondom) 
incidentbestrijding op het water. Hiervoor organiseert de SAMIJ elke drie jaar een netwerkbijeenkomst 
voor alle bestuurders. 
 
In onderstaande tabel is opgenomen per functionaris welke basiskennis en scenariokaarten bekend 
moet zijn. De scenariokaarten zijn opgenomen in bijlage C. 
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Kan de belangrijkste risico’s op water in het eigen 
verzorgingsgebied benoemen. 

X X X X X  X 

Kan de partners hun taken/verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden bij de afhandeling van incidenten op (ruim) 
binnenwater benoemen. 

X  X X X   

Kan de taken/verantwoordelijkheden en bevoegdheden van 
hulpverleningspartners bij de afhandeling van waterincidenten met 
effect naar het land benoemen. 

X  X X X   

Kan de hulpverleningsorganisatie bij waterincidenten met effect 
naar het land op hoofdlijnen benoemen. 

X  X X X   

Kan de hulpverleningsorganisatie bij incidenten op het water op 
hoofdlijnen benoemen. 

X X X  X X X 

Kan de processen SAR, nautisch verkeersmanagement, 
waterkwaliteit, waterkwantiteit en waterkeren op hoofdlijnen 
benoemen. 

X X X  X X X 

Heeft inzicht in de hoofdstructuur van de multidisciplinaire 
hulpverleningsorganisatie bij incidenten op het water. 

X  X X X  X 

Kan het proces melding en alarmering benoemen. X X X  X   

Kan de nodige inzetcapaciteit bepalen/inschatten bij een incident 
op het water. 

  X X X  X 

Kent de opstap en aanlandingsplaatsen in het eigen 
verzorgingsgebied. 

 X X  X  X 

Scenariokaarten        

1. Mens en dier in nood X X X  X X X 

2. Verontreiniging oppervlaktewater X  X  X   

3. Ongeval met gevaarlijke stoffen X  X  X   

4. Brand en/of explosie X  X  X   

5. Ordeverstoring X  X  X   

6. Ecologisch incident X  X  X   

7. Aanvaring en/of losgeslagen schip, object of lading X  X  X   

8. Optreden op ijs X  X  X X X 
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5 Oefenen 
SAMIJ kent de onderstaande vormen van oefenen: 

 Kleinschalige SAMIJ oefening; 

 Proces oefening; 

 Grootschalige Multidisciplinaire Oefening (GMO). 
 
Kleinschalige SAMIJ oefening 
Een kleinschalige oefening is de kleinste oefening waarbij meerdere instanties betrokken zijn. Over het 
algemeen zijn deze lokaal en regionaal vormgegeven (op de randmeren vaak met meerdere regio’s). Het 
gaat hier bijvoorbeeld om een Search & Rescue oefening met de brandweer en de KNRM, of het 
oefenen van opstappen door de ambulance bij de KNRM.  
 
Proces oefening 
Tijdens een proces oefening wordt één van de randwoordelijke processen geoefend op basis van een 
OTO-kaart, bijvoorbeeld Melding & Alarmering. De OTO-kaarten staan in bijlage C. Een proces oefening 
kan meegenomen worden in een bestaande oefening (bijvoorbeeld een COPI oefening). 
 
Grootschalige Multidisciplinaire Oefening (GMO) 
Tijdens een GMO wordt de gehele keten van de incidentbestrijding ingezet. Meerdere scenario's komen 
in de oefening aan bod, waaronder in elk geval SAR. Doel van de oefening is het bestrijden van het 
incident conform het IBP en het gebiedsoverstijgende denken en handelen. 
Vanwege de grootte van een GMO is een belangrijk onderdeel de evaluatie. De evaluatie wordt 
uitgevoerd door een evaluator uit de landelijke pool van evaluatoren, daarnaast wordt de 
veiligheidsregio betrokken die de volgende GMO organiseert. 
 

5.1 Doelstellingen 

 
De primaire doelgroep dient vanaf 1 september 2014 impliciete kennis te hebben over de scenario's van 
het IBP.  
 
In SAMIJ verband wordt de prioriteit gelegd bij het kleinschalig oefenen.  
 

5.2 Concretisering 

Kleinschalige SAMIJ oefening 
Kleinschalige SAMIJ oefeningen dienen regionaal en lokaal georganiseerd te worden. Op meerdere 
plaatsen worden deze oefeningen al regelmatig gehouden Alle functionarissen uit de primaire doelgroep 
nemen minimaal 1 keer per jaar deel aan een kleinschalige oefening. 
 
Proces oefening 
Proces oefeningen dienen georganiseerd te worden door veiligheidsregio's. De intensiteit van de 
oefeningen is als volgt: 

 Nautisch verkeersmanagement en waterbeheer 1x per 2 jaar; 

 Search & Rescue 1x per 2 jaar; 

 Leiding & Coördinatie 1x per 2 jaar; 

 Melding & Alarmering 1x per 2 jaar. 
 
De functionarissen uit de primaire doelgroep voeren minimaal 1 keer per twee jaar een proces oefening 
uit. 
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GMO 
Hieronder is het meerjarenprogramma opgenomen voor de GMO. GMO dienen georganiseerd te 
worden door geselecteerde veiligheidsregio's in overleg met de SAMIJ en 1 keer per jaar uitgevoerd te 
worden door de geselecteerde veiligheidsregio. 
 
 

 2009 2010 2011-
2012 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Fryslân   X    X   

Noord-Holland-Noord  X    X    

Flevoland X   X    X  

Zaanstreek-Waterland   X       

Gooi en Vechtstreek     X    X 

Utrecht     X    X 

Gelderland Midden     X    X 

Noord- en Oost Gelderland*        X  

IJsselland**          

Amsterdan-Amstelland**          
* Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland heeft bij deelname aan de SAMIJ regeling aangegeven geen grote oefeningen te zullen 
organiseren. Deze regio organiseert wel kleine SAMIJ oefeningen en zal ondersteunen bij de organisatie van een GMO die georganiseerd 
wordt door Flevoland.  
** IJsselland en Amsterdam-Amstelland nemen nog niet deel aan de SAMIJ regeling. Een deel van het IJsselmeergebied ligt in deze 
veiligheidsregio's. 
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Bijlage A: Definities 
Kennis is het persoonlijk vermogen dat iemand in staat stelt om te handelen. Dat handelen kan 
praktisch of intellectueel zijn. Weggeman (de Nederlandse kennismanagementgoeroe) omschrijft kennis 
als een product van informatie, ervaring, vaardigheden en attitude waarover iemand op een bepaald 
moment beschikt. 

 

Expliciete kennis of informatie is kennis die vastgelegd is. Volgens Weggeman is dit de gecodificeerde 
vorm van kennis. Informatie is vooral van invloed op het kennen, het weten.  
 
Impliciete kennis of tacit knowledge is eigenlijk kennis die niet zozeer op papier staat. Ervaringen, 
vaardigheden en attitude vormen de impliciete of zwijgende kennis (tacit knowledge). Hierbij kan 
gedacht worden aan de kennis van collega's door ervaring. 

 

Opleiden is het verwerven van nieuwe kennis. Het gaat hierbij veelal om expliciete kennis. Voorbeelden 
van opleiden voor incidentbestrijding op het water zijn de nautische leerlijn en op basis van de 
opleidingsdoelen uit de handreiking waterrand. 
 
Oefenen/trainen is het bekwaam (blijven) in eerder op gedane kennis en vaardigheden. Tijdens oefenen 
en trainen wordt bovendien impliciete kennis overgedragen. Oefenen en trainen gebeurd op grote en 
kleinere schaal. In dit plan wordt enkel gekeken naar multidisciplinair oefenen en trainen. 
 
Kennis niet hetzelfde als informatie 
Kennis bestaat dus zowel uit een expliciete (informatie) als een impliciete (ervaring, vaardigheden, 
attitude) component. Kennis en informatie mogen dan ook niet gelijk worden gesteld. Informatie wordt 
pas kennis als mensen iets met die informatie doen: vergelijken met andere informatie, er conclusies uit 
trekken, samenvoegen met andere kennis, erover praten met andere mensen, etc.  
 
Informatieoverdracht en kennisoverdracht mogen evenmin met elkaar gelijk worden gesteld, omdat bij 
informatieoverdracht het delen van ervaringen, vaardigheden en attitude niet aan de orde is. Wanneer 
iemand informatie opneemt, wordt die informatie wel - bewust of onbewust - gecombineerd met de in 
het hoofd aanwezige informatie, ervaringen, vaardigheden en attituden. Zo muteert de opgenomen 
informatie de kennis van de ontvanger. 
 
Impliciet en expliciet 
Nonaka en Takeuchi (De kenniscreërende onderneming, 1997) komen op grond van het onderscheid 
tussen impliciete en expliciete kennis tot vier vormen van kennisontwikkeling binnen een organisatie 
(zie schema): 

1. Socialiseren: van impliciete kennis naar impliciete kennis. Leren door na te doen. Voorbeelden: 
netjes leren eten; een goede knoop in je das leggen.  

2. Externaliseren: van impliciete kennis naar expliciete kennis. Ervaringen en vaardigheden zo goed 
mogelijk in woorden en concepten uitdrukken.  

3. Internaliseren: van expliciete kennis naar impliciete kennis. Leren door te doen (autorijden, 
schaatsen, e.d.).  

4. Combineren: van expliciete kennis naar expliciete kennis. Sorteren, rubriceren en op nieuwe 
manieren samenvoegen van bestaande kennis.  
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Bijlage B: Actuele ontwikkelingen 

Opleiden, trainen en oefenen 

Kennisregisseur Binnen steeds meer hulpverleningsorganisaties doet de kennisregisseur zijn intreden. Deze functionaris 
draagt zorg voor het borgen van kennis in organisaties. 

 

Vakmanschap Volgens sommige wetenschappers komt er komende jaren meer nadruk te liggen op vakmanschap in 
plaats van planvorming. Er zijn veel plannen geschreven en beleid is op papier gezet. De uitdaging ligt nu 
in het omzetten van deze plannen naar een betere samenwerking in de praktijk. Dit kan bereikt worden 
door opleiden, trainen en oefenen.  

 
Electronisch/ 

digitaal leren In de ontwikkeling naar de digitale en kennis samenleving wordt het electronisch en digitaal leren 
belangrijker. 

 

Landelijke programma’s Meer landelijke programma’s op het gebied van kennis en leren beginnen hun intrede te doen op het 
gebied van water en veiligheid. Een voorbeeld is het Gedeeld Leer Programma (GPL) en het Gedeeld 
Expertise Programma (GEP) dat binnen de Unie van waterschappen wordt ontwikkeld. Ook de eerste 
initiatieven naar een Nautische Leerlijn worden momenteel ontwikkeld. 

 
Evaluatoren Evaluaties worden vormen een belangrijk onderdeel van de verbetercyclus voor de crisisbeheersing en 

rampenbestrijding. Daarom heeft het IFV een landelijke poule evaluatoren opgeleid. Deze evaluatoren 
worden ingezet bij grootschalige oefeningen.  

 

Binnen en rondom het SAMIJ netwerk 

Calamiteitencoördinator Met het in werking treden van de Wet Veiligheidsregio’s op 1 oktober 2010 kreeg de functie van 
calamiteitencoördinator een wettelijke basis. Binnen iedere gemeenschappelijke meldkamer van de 
hulpdiensten (brandweer, ambulance en politie) in Nederland moest binnen afzienbare tijd een 
contingent van geselecteerde en gecertificeerde calamiteitencoördinatoren werkzaam zijn ten behoeve 
van het opschalingsproces. 

 
Fusies De afgelopen jaren hebben diverse fusies plaatsgevonden en de verwachting is dat dit de komende 

jaren verder door zal zetten. Door de fusies veranderen, verdwijnen of verplaatsen functies, dit heeft als 
gevolg dat de borging van kennis en kunde lastiger wordt. 

 
Samenwerking  

watergebieden Vanwege een overlap in de deelnemende veiligheidsregio's die betrokken zijn bij CRW en SAMIJ 
(veiligheidsregio Fryslân en Noord-Holland Noord) vindt veel samenwerking plaats tussen de CRW en 
SAMIJ. Hoe deze samenwerking zich verder gaat ontwikkelen is op dit moment niet duidelijk.  

 

Ontwikkelingen IJsselmeergebied 

Toename vrachtverkeer/ 

grote partyschepen Binnen het IJsselmeergebied is een toename te zien in het vrachtverkeer en grote partyschepen. Dit is 
nog niet terug te zien in de incidentcijfers, maar is wel van belang voor OTO. 

 
Micro klimaat Volgens de KNMI is de kans op extreem weer zoals hittegolven, zware neerslag of droogte de laatste 

jaren toegenomen. Het is zeer waarschijnlijk dat bepaalde trends in een toename van extreem weer in 
deze eeuw doorzetten.  
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 Bijlage C: OTO Materieel 

OTO-kaarten  
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Scenariokaarten 

SCENARIOKAART 1, MENS EN  DIER IN NOOD 
Onder dit type incident vallen ongevallen met betrekking tot beroepsvaart, pleziervaart, sporters en dergelijke. Het redden van mensen is een 
belangrijke overeenkomst en dat het gevaar bestaat op mogelijke verdrinking van personen of dieren in het gebied. Het scenario "Mens en dier in 
nood" kan optreden als gevolg van uiteenlopende incidenten. Dit scenario is opgedeeld in 8 deelscenario's namelijk: 
 
1.1 Persoon overboord/vermist / 1.2 Schip in nood / 1.3 Watersporter in problemen / 1.4 Ongeval/gewonde / 1.5 Ziekte aan boord /  
1.6 Neergestort vliegtuig / 1.7 Problemen ijs 
 
De risico's en maatregelen die in dit scenario een rol kunnen spelen zijn: mogelijke gewonden, het bevrijden van personen (bij beknelling), 
noodzaak directe medische hulp te verlenen en/of transport (vanaf het schip) naar de wal/ziekenhuis te regelen. 

 

Randvoorwaardelijk 

Leiding & 
coördinatie 

Procesverantwoordelijk: Kustwacht, binnen havenhoofd is de Brandweer verantwoordelijk 

Melding & 
alarmering 

KNRM + gelieerde Reddingbrigades, SAR-helikopter, Politie-vaartuig, evt. duikteam, ambu, OvD-P  

Op- & afschalen Opschaling naar GRIP 1 en verder overwegen als; 
- hulpverleningsdiensten van het land op het water optreden; - er duidelijke effecten zijn naar het land; 
- er op het water meerdere processen spelen; - langdurige inzet. 

Informatie & 
resource-
management 

Bepaal omstandigheden: aard van het incident, aantal personen in nood, aard van de verwondingen/ziekte, 
complicerende omstandigheden, weersomstandigheden, brand/explosie, gevaarlijke stoffen, infectieziekte, bepaal of 
medische hulpverlening wel/niet het water op gaat. 
Inzetplan maken. KWC en C-GMK stemmen zo snel mogelijk af of en waar er aanlandingsplaatsen zijn.  

Aanvullende 
functionarissen in 
teams 

SAR-Liaison in CoPI 
Liaison OT Kustwacht in ROT 

Algemene punten Regionaal: overzicht van inzetbare (opgeleide en getrainde) eenheden, SAMIJ-container (Enkhuizen, Monnickendam en 
Lelystad). Landelijk/specialistisch: bergers, schepen met sonar. 

 

Multidisciplinaire aandachtspunten 

Proces  Wat (bijzonderheden op het water) 

1. Communicatie De verantwoordelijkheid ligt tot GRIP 1 bij de Kustwacht als procesverantwoordelijke. Vanaf GRIP 1 coördineert de 
gemeente de voorlichting i.s.m. de hulpverleningsdiensten en de betrokken private partij(en). 

2. Publieke zorg Opvanglocatie, vervoer naar opvanglocatie: betrek de betrokken reder en/of oliemaatschappijen. 
I.s.m. de betrokken private partijen wordt de uitvaart verzorgd. Vanaf GRIP 3 registreert gemeente de slachtoffers. 

6. Redding 
Genomen maatregelen, voortgang en tijdsduur, aanlandingsplaats, ligplaats, aantal personen, is vervoer nodig naar 
opvanglocatie. 

9. Acute 
gezondheidszorg 

Ambulancezorg komt op het water wanneer er medische zorg nodig is en er sprake is van een veilige werkplek. 
Opstapplaats en aanlandingsplaats bepalen. Extra capaciteit (handen) voor overname schip/wal) gewonden. 

10. Publieke 
gezondheidszorg 

Bij een infectieziekte aan boord van een schip geldt de norm van de International Health Regulations. De gezagvoerder is 
verplicht dit te melden aan de havenautoriteit, die doormeldt aan de GGD. 

12. Opsporing Volgt wel/geen strafrechtelijk onderzoek. 
14. Bewaking en 
beveiliging 

Betrek scheepvaart in de buurt. 

15. Opsporing 
expertise 

Voortgang berging. Overweeg voor zoekacties de inzet van SIGNI, dreg- en sonardiensten, enz. 
Bepaal een locatie voor de overleden slachtoffers. 

17. Search and Rescue 
Zie Incidentbestrijdingsplan Noordzee voor de uitwerking van het SAR-proces. www.savedigiplan.nl/ibp/noordzee, 
procedures SAR 3 t/m 13 , H8.2 

18. Nautisch verkeers-
management  

Informeer scheepvaart in de buurt. 
Strem de scheepvaart. 

19. Beheer 
Waterkwaliteit 

Genomen maatregelen communiceren 
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SCENARIOKAART 2, VERONTREINIGING (OPPERVLAKTE) WATER EN OEVERS 

Als gevolg van een incident kan een schip lading of brandstof verliezen, waarbij deze in het water terechtkomt en tot verontreiniging van het water 
leidt. Ook kan een lozing vanaf het land (calamiteit of dumping) verontreiniging van het water veroorzaken. Verschillende stoffen reageren 
verschillend met water: 
• Drijvende vloeibare stoffen zoals olie en olieachtige substanties (versmering). kun je bestrijden met schermen, veegarmen, olieboom en skimmers 
(opruim zuigsystemen) (besmering). Daarnaast kan opruimen van toepassing zijn wanneer de verontreiniging is aangespoeld op een 
waterstaatswerk zoals dijken, oevers of op het strand. 
• Door in water oplossende of dispergerende stoffen ontstaat verontreiniging die verduistering, verzuring/verloging, opwarming,  zuurstofdepletie, 
toxiciteit en/of bioaccumulatie kan veroorzaken. Deze verontreinigingen zijn in principe niet op te ruimen maar wel zijn maatregelen te nemen 
zodat het verontreinigde water snel is af te voeren naar bijvoorbeeld de zee of ander groot water. De stoffen die na het dispergeren overblijven zijn 
wel op te ruimen. Dit scenario is opgedeeld in 5 deelscenario's, namelijk: 
 
2.1 Versmering / 2.2 Stof opgelost in water / 2.3 Stof drijft op het water / 2.4 Stof zinkt / 2.5 Verontreiniging kust/oever 

 

Randvoorwaardelijk 

Leiding & coördinatie Procesverantwoordelijk: RWS 
 

Melding & alarmering Inzetvoorstel: RWS-LCM (onderdeel waterkamer van VWM), OvD-B, OvD-RWS, AGS, gemeente 
Op- & afschalen Opschaling naar GRIP 1 en verder overwegen als: 

- hulpverleningsdiensten van het land op het water optreden; 
- er duidelijke effecten zijn naar het land; 
- er duidelijke effecten zijn naar kwetsbare natuurgebieden (EZ alarmeren); 
- er op het water meerdere processen spelen; 
- langdurige inzet. 

Informatie & 
resource-
management 

Wat is er gebeurd: aard en omvang van de vervuiling, wat zijn de risico's voor de omgeving, wat zijn de effecten naar 
land, eventueel benodigd materieel, verwachte tijdsduur van het opruimen, opschaling gewenst. 

Aanvullende 
functionarissen in 
teams 

Nautisch beheerder (RWS) 
OvD-RWS (waterkwaliteit/ waterkwantiteit) in CoPI 
Waterschap, EZ 

Algemene punten Rijkswaterstaat heeft een uitgebreid scala aan middelen voor het opruimen van olie en andere chemicaliën. Daarnaast 
zijn er SAMIJ-containers (Enkhuizen, Monnickendam en Lelystad). Waterschappen beschikken ook over middelen. 
Brandweerkorpsen hebben middelen voor kleinschalige verontreinigingen. 

 

Multidisciplinaire aandachtspunten 

Proces  Wat (bijzonderheden op het water) 

1. Communicatie De verantwoordelijkheid ligt tot GRIP 1 bij RWS als procesverantwoordelijke. Vanaf GRIP 1 coördineert de gemeente de 
voorlichting i.s.m. de hulpverleningsdiensten en de betrokken private partij(en). 

2. Publieke zorg Aandacht voor scheepvaart die overlast heeft ondervonden. 
4. Omgevingszorg Inschatting van de effecten voor het milieu mn op het land. 
5. Bron- en 
emissiebestrijding 

Wijze waarom vervuiling wordt opgeruimd. 

7. Ontsmetting 
Gebruikte ontsmettingsmethode en middelen voor hulpverleners. 

10. Publieke 
gezondheidszorg 

Maatregelen waarmee wordt voorkomen dat burgers met de verontreiniging in aanraking komen. Zoals vis- en 
zwemverbod. Voorkomen van verdere gezondheidsschade. 

12. Opsporing 
Volgt wel/geen strafrechtelijk onderzoek. 

13. Mobiliteit 
Aan- en afvoerroutes voor materieel: strand en/of oevers. 

15. Opsporing 
expertise 

Waarnemingen en monsters vastleggen als bewijsmateriaal. 

18. Nautisch verkeers-
management 

Genomen maatregelen die van invloed zijn op het scheepvaartverkeer. 

19. Beheer 
Waterkwaliteit 

Overleg met EZ. Inzetgebied, Prognose. 
Voortgang van schoonmaakwerkzaamheden. 
Ingezette vaartuigen, ondersteuning door heli. 
Stoppen met inname drinkwater. 

20. Beheer 
Waterkwantiteit en 
waterkeringen 

Stoppen met spuien /bemalen. 

 



Meerjarenbeleidsplan 2013-2017 oefenen, trainen en opleiden  
IJsselmeergebied 
 
proj.nr. 259694   - DL94 
7 december 2013, versie 0.5 

 
blad 24 van 29 

 
SCENARIOKAART 3, ONGEVAL MET GEVAARLIJKE STOFFEN 

Het gaat hier vooral om incidenten waarbij giftige of explosieve gassen vanuit de "verpakking" vrijkomen of giftige vloeistoffen die uitdampen en 
een gaswolk vormen en die een gevaar (kunnen) vormen voor de volksgezondheid. Bij een ongeval met een schip met een giftige lading is de 
bedreiging van een groter gebied dan de directe omgeving mogelijk (afhankelijk van de hoeveelheid vrijkomende stof, aard van de stof en de 
weersomstandigheden). De giftige gassen kunnen ook het vaste land bereiken en de bevolking bedreigen. Dit scenario is opgedeeld in 8 deel-
scenario's, namelijk: 
 
3.1 Hinderlijke lucht / 3.2 Vrijgekomen brandbare stof / 3.3 Vrijgekomen chemische stof / 3.4 Vrijgekomen radioactieve stof /  
3.5 Ontstaan gaswolk / 3.6 Transportleiding / 3.7 Aantreffen explosief / 3.8 Gedumpte/onbekende stof 
 
Dit scenario heeft nauwe verbanden met scenario 2 en 4. Dit is afhankelijk van de eigenschappen van de stoffen die vrijkomen. 

 

Randvoorwaardelijk 

Leiding & 
coördinatie 

Procesverantwoordelijk: Brandweer. 

Melding & 
alarmering 

Inzetvoorstel: OvD-B, AGS, TS, OvD-G, ambu, Milieudienst, RWS, politie basiseenheid. 

Op- & afschalen Afhankelijk van het incident besluiten de meetplanorganisatie op te starten. 

Informatie & 
resource-
management 

Korte beschrijving van de situatie: effecten, benodigde middelen, verwachte ontwikkelingen, gewenste opschaling. 

Aanvullende 
functionarissen in 
teams 

Nautisch beheerder (RWS) 
OvD-RWS (waterkwaliteit/waterkwantiteit) in CoPI 
Waterschap 

Algemene punten Regionaal: overzicht van inzetbare (opgeleid en getrainde) eenheden, SAMIJ-container (Enkhuizen, Monnickendam en 
Lelystad) 
Landelijk/specialistisch: BOT-mi via RWS-LCM, RIVM, Bergers, Flack Risk. 

 

Multidisciplinaire aandachtspunten 

Proces  Wat (bijzonderheden op het water) 

1. Communicatie De verantwoordelijkheid ligt tot GRIP 1 bij de Brandweer als procesverantwoordelijke. Vanaf GRIP 1 coördineert de 
gemeente de voorlichting i.s.m. de hulpverleningsdiensten en de betrokken private partij(en). Communiceer over de aard 
en omvang van het incident. Bestrijdingsmaatregelen. Gevaren voor de volksgezondheid 
Te verwachten ontwikkelingen: Informeren van scheepvaart / bewoners / omliggende bedrijven / pers 

2. Publieke zorg Welke bedrijven/burgers hebben schade geleden. 
De omvang van de effectschade. 
Welke verzekeringsmaatschappijen zijn betrokken. 

5. Bron- en 
emissiebestrijding 

Beeld vormen aan de hand van de melding. 
Gebied voorlopig indelen in: inzetgebied, bovenwinds gebied en effectgebied, onveilig gebied, stromingsgebied. 
De bron bovenwinds benaderen. Als het schip vaart, kan de nautisch verkeersmanager een lig-, aanleg- of ankerplaats 
voorschrijven. Als dat niet mogelijk is, moet een ander vaartuig als vervoer voor de hulpverleners worden ingezet. Als de 
stof bekend is, wordt bepaald welke persoonlijke beschermingsmiddelen door de hulpverleners worden gebruikt. Maak 
inzetplan voor bronbestrijding.   
Regel zo nodig externe deskundigheid. Zie IVS90 (via RWS) voor informatie over ladinggegevens. Regel opvang en 
verzorging voor de slachtoffers. 

6. Redding Zijn er mensen in nood? Start processen bij scenario Mens en dier in nood. 

7. Ontsmetting 
Ontsmetting zal voornamelijk plaatsvinden door af te spoelen of besmette kleding in te nemen. 
Zijn er mensen en/of dieren in de rook geweest? Schoonmaken van mensen / dieren / water / oevers. 

10. Publieke 
gezondheidszorg 

Voorkomen van verdere gezondheidsschade en/of geven van adviezen (via proces Communicatie). 

12. Opsporing Volgt er wel/geen strafrechtelijk onderzoek. 
13. Mobiliteit Geef locatie aan waar het schip kan worden afgemeerd om te worden geblust. 
14. Bewaking en 
Beveiliging 

Effectgebied is afgezet. Toegangs- en afvoerwegen voor de hulpverleners worden vrijgehouden. 

18. Nautisch verkeers-
management 

Genomen maatregelen die van invloed zijn op het scheepvaartverkeer. 

19. Beheer 
Waterkwaliteit 

Als er veel verontreiniging in het open water komt, neemt de beheerder maatregelen om de effecten te beperken zoals: 
inblokken, afzuigen, extra doorstromen. 

20. Beheer 
Waterkwantiteit en 
waterkeringen 

Als watersystemen worden geblokt of als extra doorstroming moet plaatsvinden. 
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SCENARIOKAART 4, BRAND EN / OF EXPLOSIE 

Van explosiegevaar is sprake wanneer er een ongeval is opgetreden op een tanker met explosieve stoffen of gassen, een vrachtschip met lading 
met explosieve eigenschappen veelal in containers vervoerd, een ongeval met een gasleiding of problemen met vuurwerk en/of munitie aan boord 
van transportschepen dan wel gevonden munitie uit het verleden. Belangrijk aandachtspunt bij explosiegevaar is een snelle ontruiming van de 
omgeving. Het gaat dan met name om de evacuatie van de aanwezigen op het schip. Daarnaast is door middel van verkeersmanagement-
maatregelen te voorkomen dat andere schepen in de gevarenzone komen. 
 
Brand kan naast de hierboven genoemde tanker met brandbare en explosieve lading ook plaatsvinden op alle andere schepen. In eerste instantie 
vindt blussing plaats met brandbestrijdingsmiddelen die aan boord zijn. 
 
Op kleine schepen zal het bij uitbreiding van de brand nodig zijn om van boord te gaan voordat de brandweer arriveert. Dit betekent dat op dat 
moment ook het evacueren en redden van mensen een belangrijk proces is. Bij grotere schepen (veerboten) biedt het schip op zich wel meer 
ruimte, waardoor men minder snel genoodzaakt zal zijn om van boord te gaan. Indien het schip niet verder kan varen zal in veel gevallen een 
reddingsactie nodig zijn (in internationaal verband wordt gewerkt aan het instellen van een "Safe Haven" aan boord van passagiersschepen). We 
onderscheiden de volgende deelscenario's, namelijk: 
 
4.1 Pleziervaartuig / 4.2 Binnenvaartschip / 4.3 Rondvaartboot 

 

Randvoorwaardelijk 

Leiding & 
coördinatie 

Procesverantwoordelijk: Brandweer 

Melding & 
alarmering 

Inzetvoorstel: OvD-B, AGS, TS, OvD-G, ambu, Milieudienst, RWS, politie basiseenheid 

Op- & afschalen Afhankelijk van het incident kan besloten worden de meetplanorganisatie op te starten. 

Informatie & 
resource-
management 

Korte beschrijving van de situatie: 
Effecten:  Wat brand er: Lading / Accommodatie / Machinekamer 
Wat zijn de risico's:  Brand blijft beperkt / Snelle branduitbreiding 
Aard van de lading, Explosiegevaar, Benodigde middelen, Verwachte ontwikkelingen 

Aanvullende 
functionarissen in 
teams 

Nautisch beheerder (RWS) 
OvD-RWS (waterkwaliteit/ waterkwantiteit) in CoPI 
Waterschap 

Algemene punten Regionaal: overzicht van inzetbare (opgeleid en getrainde) eenheden, SAMIJ-container (Enkhuizen, Monnickendam en 
Lelystad) Landelijk/specialistisch: Falck Risk, Bergers, BOT-mi via RWS-LCM, RIVM 

 

Multidisciplinaire aandachtspunten 

Proces  Wat (bijzonderheden op het water) 

1. Communicatie De verantwoordelijkheid ligt tot GRIP 1 bij de Brandweer als procesverantwoordelijke. Vanaf GRIP 1 coördineert de 
gemeente de voorlichting i.s.m. de hulpverleningsdiensten en de betrokken private partij(en). Communiceer over de aard 
en omvang van het incident, Bestrijdingsmaatregelen, Gevaren voor de volksgezondheid 
Te verwachten ontwikkelingen, Informeren van scheepvaart / bewoners / omliggende bedrijven / pers 

2. Publieke zorg Welke bedrijven/burgers hebben schade geleden. 
De omvang van de effectschade. 
Welke verzekeringsmaatschappijen zijn betrokken. 

4. Omgevingszorg Adviezen om het milieu te sparen. 

5. Bron- en 
emissiebestrijding 

Een brandend schip wordt bij voorkeur geblust als het is afgemeerd. Nautisch verkeersmanager bepaalt de aanlegplaats. 
Bij de keuze van de ligplaats, anker- of aanlegplaats wordt rekening gehouden dat geen of zo min mogelijk bevolking 
hinder ondervindt van de gevaarlijke stoffen. Zie IVS90 (via RWS) voor informatie over ladinggegevens, procedure 3 
opvragen en advisering ladinggegevens (handboek Waterrand, blz 122). 
De brandweer betreedt het schip niet als er brand is in de lading. 
Bij brand in de accommodatie en/of machinekamer gaat de brandweer op verkenning. 
Komt er bluswater in open water terecht Het blussen gebeurt in overleg met deskundigen. 

6. Redding Zijn er mensen in nood? Start processen bij scenario Mens en dier in nood. 
12. Opsporing Volgt er wel/geen strafrechtelijk onderzoek. 
13. Mobiliteit Geef locatie aan waar het schip kan worden afgemeerd om te worden geblust. 
14. Bewaking en 
Beveiliging 

Effectgebied is afgezet. Toegangs- en afvoerwegen voor de hulpverleners vrijgehouden. 

17. Search and Rescue Zie scenariokaart 1 
18. Nautisch verkeers-
management 

Genomen maatregelen die van invloed zijn op het scheepvaartverkeer. 

19. Beheer 
Waterkwaliteit 

Als er veel (vervuild) bluswater in open water komt, neemt de beheerder maatregelen om de effecten te beperken.  
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SCENARIO 5, ORDEVERSTORING 
Er is sprake van een ordeverstoring indien de dagelijkse orde aan boord van een schip verstoord is. Daarnaast zijn ordeverstoringen: grootschalige 
demonstraties en/of blokkades door belangengroeperingen (milieu, visserij etc). 
  
Bij een incident veroorzaakt door relschoppers aan boord zal het schip in principe doorvaren naar de haven. De kapitein waarschuwt de politie, die 
de relschoppers in de haven zal opwachten. Ook opvang van eventuele gewonden vindt plaats in de haven. 
Vindt de afhandeling niet in de haven maar op het open water plaats dan verloopt de afhandeling en coördinatie via de afgesproken structuren. We 
onderscheiden de volgende deelscenario's: 
 
5.1 Recreatie / 5.2 Partyboot / 5.3 Activisten op een vaartuig / 5.4 Stremming van de vaarweg / 5.5 Bij sluis/op de kant 

 

Randvoorwaardelijk 

Leiding & 
coördinatie 

Procesverantwoordelijk: politie 
De leiding en coördinatie ligt bij GRIP 0 de OvD-P 

Melding & 
alarmering 

Inzetvoorstel: Basiseenheid politie, Politie-vaartuig 

Op- & afschalen OvD-P bepaalt in eerste instantie op-/afschaling. Verder volgens GRIP-regeling. 

Informatie & 
resource-
management 

Bepalen omstandigheden: 
- betreft recreatie, binnenvaart of zeevaart; 
- schip vaart of schip ligt aan de kant; 
- exacte locatie / - wat is het onveilige gebied; 
- geschatte tijd waarin hulp ter plaatse kan zijn; 
- oorzaak ordeverstoring: 

 - doelgroep (tegengestelde belangen), 
- alcohol-/drugsgebruik, 
- enz. 

Weer: veiligheidsaspecten. 
Personen: aantal betrokken personen. 

Aanvullende 
functionarissen in 
teams 

Nautisch beheerder (RWS) 

Algemene punten Denk aan: watergetrainde ME-pelotons. Regionaal zijn er overzichten van inzetbare (opgeleide en getrainde) eenheden 

 

Multidisciplinaire aandachtspunten 

Proces  Wat (bijzonderheden op het water) 

1. Communicatie De verantwoordelijkheid ligt tot GRIP 1 bij de politie als procesverantwoordelijke. Vanaf GRIP 1 coördineert de gemeente 
de voorlichting i.s.m. de hulpverleningsdiensten en de betrokken private partij(en). Communiceer over de aard en 
omvang van de ordeverstoring. Hinder voor de scheepvaart. Te verwachten ontwikkelingen. 

11. Ordehandhaving / 
Handhaven 
Netwerken 

Overweeg inzet hulpverleners op het water/scheepvaart in de buurt. 
Regel opvang, Aanlandingsplaatsen. 
Vervoer naar opvang. 
Toegangswegen zijn vrij voor hulpverleners. 
Pers op afstand. 
Mogelijke inzet watergetrainde ME-pelotons. 

12. Opsporing 
Afweging maken, volgt er wel/geen strafrechtelijk onderzoek. 
 

13. Mobiliteit 
Effectgebied is afgezet. 
Toegangs- en afvoerwegen voor de hulpverleners worden vrij gehouden. 

17. Search and Rescue Zie scenariokaart 1. 

18. Nautisch verkeers-
management 

Verkeer op het water wordt omgeleid 
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SCENARIOKAART 6, ECOLOGISCH INCIDENT 
Een ecologisch incident is een incident waarbij zich omstandigheden voordoen waardoor verstoring van het ecologische evenwicht door één van de 
andere scenario's of door besmettelijke dierziekten ontstaat. Een virus of ziekte kan grote aantallen dode en/of zieke flora en/of fauna 
veroorzaken. Bij dit scenario is continue bewaking van de risico's voor de volksgezondheid van belang. Vooral het inperken en afschermen van de 
bron en het besmette gebied is in dit scenario van belang. Tevens is voorlichting een belangrijk deelproces. We onderscheiden de volgende 2 
deelscenario's: 
 
6.1 Aangespoelde vogels/dieren / 6.2 Veel zieke/dode dieren in het water 

 

Randvoorwaardelijk 

Leiding & 
coördinatie 

Procesverantwoordelijk: RWS. 
Vanaf GRIP 1 coördineert de Leider CoPI de multidisciplinaire inzet op het water en op het land. 
Vanuit het CoPI heeft de OvD-RWS contact met de OSC. 

Melding & 
alarmering 

Inzetvoorstel: RWS heeft regie vanuit CMIJ. 

Op- & afschalen Opschaling naar GRIP 1 en verder overwegen als: 
- hulpverleningsdiensten van het land op het water optreden; 
- er duidelijke effecten zijn naar het land; 
- er op het water meerdere processen spelen; 
- bij een langdurige inzet. 

Informatie & 
resource-
management 

Welke diergroep betreft het? 
Wat is de omvang van het incident? 
Is er een aanwijsbare bron? 
Wat zijn de risico's voor de omgeving? 
Wat zijn de effecten naar land? 

Aanvullende 
functionarissen in 
teams 

Nautisch beheerder (RWS) 
OvD-RWS (waterkwaliteit/waterkwantiteit) in CoPI 
Waterschap 

Algemene punten Deskundigheid bij vogelopvang, Ecomare op Texel, Dolfinarium in Harderwijk en het BOT-mi via RWS-LCM. 
SAMIJ-container (Enkhuizen, Monnickendam en Lelystad). 

 

Multidisciplinaire aandachtspunten 

Proces  Wat (bijzonderheden op het water) 

1. Communicatie 
De verantwoordelijkheid ligt tot GRIP 1 bij Rijkswaterstaat als procesverantwoordelijke. Vanaf GRIP 1 coördineert de 
gemeente de voorlichting i.s.m. de hulpverleningsdiensten en de betrokken private partij(en).  

5. Bron- en 
emissiebestrijding 

Inschakelen van vrijwilligers voor het opruimen. 
Inschakelen gemeente voor het leveren van containers/zakken om dode dieren in te doen. 
Bepaal de verspreiding van dode/zieke planten en dieren. 

7. Ontsmetteing Wijze van schoonmaken van dieren/mensen/water/oevers. 

10. Publieke 
Gezondheidszorg 

Maatregelen waarmee wordt voorkomen dat burgers met de verontreiniging in aanraking komen, zoals vis- en 
zwemverbod. 

13. Mobiliteit 
Effectgebied is afgezet. 
Toegangs- en afvoerwegen voor de hulpverleners vrijhouden. 

17. Search and Rescue Zie scenariokaart 1. 

18. Nautisch verkeers-
management 

Genomen maatregelen die van invloed zijn op het scheepvaartverkeer. 

19. Beheer 
Waterkwaliteit 

Te verwachten schade aan milieu. 
Adviezen om milieu te sparen bij RWS-LCM  / BOT-mi verzamelen. 
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SCENARIOKAART 7, AANVARING EN/OF LOSGESLAGEN SCHEPEN EN/OF LADING 
Door een aanvaring of bij het verliezen van lading kan de doorvaart van andere schepen in gevaar komen. Het lokaliseren en verwijderen van het 
schip, object of lading is hierbij hoofdzaak. Bij het stranden of aanspoelen van objecten en goederen kan het gaan om gevaarlijke en/of 
ongevaarlijke objecten. Het aanpassen van maatregelen hierop is van belang. 
 
Opdrijvende materialen kun je met netten of kranen opvissen of borgen, eventueel ruimen wanneer ze aanspoelen. Baggeren, dreggen of borgen 
zijn opties bij zinkende stoffen en materialen. Daarnaast is het uitvoeren van onderzoek naar mogelijke (milieu)gevaren en mogelijke oorzaak en 
gevolgen van het incident van belang. We onderscheiden de volgende 4 deelscenario's: 
 
7.1 In de vaarweg / 7.2 Gezonken / 7.3 Op oever/strand / 7.4 Vermist 

 

Randvoorwaardelijk 

Leiding & 
coördinatie 

Procesverantwoordelijk: RWS. 
De OSC coördineert de inzet op het water.  
Vanaf GRIP 1 coördineert de Leider CoPI de multidisciplinaire inzet op het water en op het land. 
Vanuit het CoPI heeft de OvD-RWS contact met de OSC. 

Melding & 
alarmering 

Inzetvoorstel: Boot van Politie en/of RWS 

Op- & afschalen Opschaling naar GRIP 1 en verder overwegen als: 
- hulpverleningsdiensten van het land op het water optreden; 
- er duidelijke effecten zijn naar het land; 
- er op het water meerdere processen spelen; 
- bij een langdurige inzet. 

Informatie & 
resource-
management 

Wat is er gebeurd ? 
Wat is de omvang van het incident? 
Zijn er personen gewond? (betrek scenariokaart 1) 
Wat zijn de gevolgen voor de scheepvaart en andere economische activiteiten rondom het IJsselmeergebied? 
Is er een aanwijsbare bron? 

Aanvullende 
functionarissen in 
teams 

Nautisch beheerder (RWS) 
OvD-RWS (waterkwaliteit/ waterkwantiteit) in CoPI 
Waterschap 

Algemene punten Houd rekening met inzet van sleepboten. 

 

Multidisciplinaire aandachtspunten 

Proces  Wat (bijzonderheden op het water) 

1. Communicatie 
De verantwoordelijkheid ligt tot GRIP 1 bij Rijkswaterstaat als procesverantwoordelijke. Vanaf GRIP 1 coördineert de 
gemeente de voorlichting i.s.m. de hulpverleningsdiensten en de betrokken private partij(en). 

5. Bron- en 
emissiebestrijding 

Ladinggegevens. 
Schoonmaakactie bij aanspoelen lading op stranden en oevers. 

13. Mobiliteit 
Effectgebied is afgezet. 
Toegangs- en afvoerwegen voor de hulpverleners worden vrij gehouden. 

15. Opsporing 
expertise 

Vastleggen waarneming. 
Bemonstering. 

17. Search and Rescue Zie scenariokaart 1. 

18. Nautisch verkeers-
management 

Genomen maatregelen die van invloed zijn op het scheepvaartverkeer. 

19. Beheer 
Waterkwaliteit 

Uitwisselen gegevens met Waterschap en gemeente. 
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SCENARIOKAART 8, ONGEVAL OP IJS/PERSOON DOOR IJS 
Onder dit type incident vallen ongevallen op het ijs en personen die door het ijs zakken. Dit scenario is opgedeeld in 2 deelscenario's namelijk: 
 
8.1 Ongeval op ijs  
8.2 Persoon (en) door het ijs 
 

 

Randvoorwaardelijk 

Leiding & 
coördinatie 

KWC =  Buitendijks (ruim binnenwater) 
OvD B = Buiten het werkingsgebied van het plan, binnendijks  

Melding & 
alarmering 

GMK/ KWC  

Op- & afschalen Afhankelijk van de beeldvorming starten landpartijen processen op. GRIP 1 kan overwogen worden indien als: 
- Complexiteit, Hulpverleningsdiensten van het land op het water optreden, Er duidelijke effecten zijn naar het land, Er 
meerdere processen op het water spelen, Langdurige inzet 
OvD B / KWC overleggen indien verdere zoekacties worden stopgezet. Afschaling door de hoogst leidinggevende. SAR 
proces wordt beëindigd door KWC 

Informatie & 
resource-
management 

Bepaal omstandigheden: 
- Aard incident, aantal personen, Locatie, afstand tot landzijde, bereikbaarheid, Locatie binnenwater, ruim binnenwater 
(buiten de dijken), Complicerende factoren, Sterkte ijs, Kruiend IJs, Hulpverlening wel of niet op het ijs 
Wat is er gebeurd, Verwachte locatie en tijdstip aanlandingsplaats(en), Aantal en toestand geredde personen, Voortgang 
search and rescue, Extra benodigd materieel 

Aanvullende 
functionarissen in 
teams 

SAR-Liaison in CoPI 
Liaison OT Kustwacht in ROT 

Algemene punten Redmiddelen brandweer eventueel aangevuld met ijsvlet. Helikopter. Reddingsbrigades inzetbaar met specialistische 

middelen (o.a overlevingspakken, brancards, drijflijnen). In sommige gebieden kan KNRM hulpverleners in 

overlevingspakken leveren, die assisteren in de redding op het ijs. (hierover dienen afspraken tussen KNRM en regionale 

brandweer gemaakt te worden) (Model Marken). 

 

Multidisciplinaire aandachtspunten 

Proces  Wat (bijzonderheden op het water) 

1. Communicatie De verantwoordelijkheid ligt tot GRIP 1 bij de Kustwacht als procesverantwoordelijke. Vanaf GRIP 1 coördineert de 
gemeente de voorlichting i.s.m. de hulpverleningsdiensten en de betrokken private partij(en). 

2. Publieke zorg Opvanglocatie, vervoer naar opvanglocatie: betrek de betrokken reder en/of oliemaatschappijen. 
I.s.m. de betrokken private partijen wordt de uitvaart verzorgd. Vanaf GRIP 3 registreert gemeente de slachtoffers. 

6. Redding 
Standaard procedure duikinzet, oppervlakte redding,ijsduiken. OvD, duikploegleider en bevelvoerder bepalen op basis 
van risico analyse inzet. Startpunt en situatie ter plaatse is bepalend.  
In Marken, Zeevang, Harderwijk en Elburg zijn hiervoor specialistische teams beschikbaar. 

9. Acute 
gezondheidszorg 

Buitendijks: Ambulance personeel komt niet op ijs. Binnendijks, alleen als het signaal veilig is gegeven. 

12. Opsporing Strafrechtelijk onderzoek (oorzaak) 
13. Mobiliteit Verkeerscirculatie 

17. Search and Rescue 
Inzet Helikopter: Op ruim binnenwater is KWC verantwoordelijk voor search and rescue.  Op binnendijks water kan een 
verzoek tot ondersteuning van de helikopter  gedaan worden. (dag en nacht inzetbaar, bij zeer slecht zicht / ijsvorming 
niet) 

 
 
 

 

 
 


