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Leeswijzer 

 
Opbouw rampbestrijdingsplan 
Qua opzet is gekozen voor het goed toegankelijk presenteren van de voor de 
hulpverleningsdiensten vereiste bedrijfsspecifieke operationele informatie. 
Het rampbestrijdingsplan bestaat uit de volgende delen: 
 

Algemeen 
Het algemene deel behandelt doel, achtergrond en beheer van het rampbestrijdingsplan.  
 

Deel A 
Deel A gaat in op gebruikte scenario's en de rampbestrijdingsprocessen die een rol 
spelen. Daarnaast is er aandacht voor melding/alarmering en leiding en 
coördinatiestructuur met specifieke aandacht voor de coördinatie en communicatie 
tussen de land- en zeeonderdelen. 
 

Deel B 
In deel B de operationele uitwerking van het rampbestrijdingsplan per veertraject. Deel B 
bestaat uit vier katernen en gaat in op de veertrajecten1: 
1. Terschelling/Vlieland - Harlingen,  
2. Ameland - Holwerd,  
3. Lauwersoog - Schiermonnikoog, 
4 Eemshaven - Borkum.  
In deze katernen achtereenvolgens de bedrijfsgegevens van de rederij, algemene 
informatie, het scenario en vervolgens de processen die spelen in verschillende 
tijdsfasen.  
 

Bijlagen 
Aan het rampbestrijdingsplan zijn bijlagen toegevoegd behorende bij het algemene deel, 
deel A en bijlagen per veertraject behorende bij deel B.  
 
Relevantie met andere plannen 
Om het rampbestrijdingsplan zo beknopt mogelijk te houden is het rampbestrijdingsplan 
opgesteld als aanvulling op het Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee en de 
gemeentelijke rampenplannen van de gemeenten. Hierdoor is tevens een optimale 
afstemming met de gemeentelijke rampenplannen qua overlegstructuren, bestuurlijke en 
operationele opschaling, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en begrippen 
gerealiseerd.  
 
Het rampbestrijdingsplan dient gelezen te worden in combinatie met het Coördinatieplan 
Rampenbestrijding Waddenzee en de toepasselijke draaiboeken behorende bij de 
gemeentelijke rampenplannen, waarbij het rampbestrijdingsplan leidend is. Wanneer in 
dit document verwezen wordt naar het gemeentelijk rampenplan, dan dient u te lezen de 
rampenplannen van de gemeente behorend bij dat veertraject. 

                                                                 
1 De volgorde van plaatsen/eilanden waarin de trajecten benoemd zijn, hangt af van de 

locatie waar de veerboten 's nachts veelal liggen. Deze plaatsnaam is als eerste 
genoemd. 
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Vaststellingsbesluit 

 
De burgemeesters van de gemeenten Ameland, Dongeradeel, Eemsmond, Harlingen, 
De Marne, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland, 
 
overwegende dat het veiligheidsrisico van de veerdiensten op de Waddenzee van 
zodanige aard is dat dit mogelijk een ramp in de zin van de Wet rampen en zware 
ongevallen tot gevolg kan hebben, 
 
mede gelet op het bepaalde in de Wet rampen en zware ongevallen, 
 
gehoord de directie van de veerdiensten Doeksen, AG-Ems Borkumlijn en Wagenborg 
passagiersdiensten BV, 
 
gezien de inspraakreacties op dit rampbestrijdingsplan, 
 
BESLUIT 
 
I. Vast te stellen het rampbestrijdingsplan voor de veerdiensten op de Waddenzee; 
 
II. Te bepalen dat dit plan ingaande datum in werking treedt. 
 
 
Leeuwarden,   datum 
 
 
 
Dhr. A. de Hoop Dhr. R.S. Cazemier 
Burgemeester Ameland,  Burgemeester Dongeradeel,  
 
 
 
 
Mevr. M. van Beek Dhr. P.H.M. Scheffer 
Burgemeester Eemsmond, Burgemeester Harlingen,  
 
 
 
 
Mevr. J.A.J. Stam Dhr. L.K. Swart 
Burgemeester De Marne,  Burgemeester Schiermonnikoog,  
 
 
 
 
Dhr. J.M. Visser Mevr. B.A.H. Galama 
Burgemeester Terschelling, Burgemeester Vlieland. 
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0 Inleiding 

 
 

0.1 Doel / afbakening 

 
Doel van dit rampbestrijdingsplan is om een inhoudelijk effectief en procedureel juist plan 
te hebben waarin taken van alle bij de bestrijding van een incident betrokken diensten 
beschreven zijn. Dit rampbestrijdingsplan is gemaakt voor de veerdiensten tussen de 
Nederlandse waddeneilanden en de vaste wal en het verkeer tussen Eemsmond en 
Borkum, met uitzondering van de veerdienst Den Helder - Texel. 
 
 

0.2 Verantwoording 

 
Wettelijk kader 
De Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo) 1985 vormt het algemeen wettelijk kader van 
rampbestrijdingsplannen, het Besluit informatie rampen en zware ongevallen (BIR) 1994, 
en het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) 1999. Het Besluit rampbestrijdingsplannen 
inrichtingen (Bri)1999, het Besluit rampbestrijdingsplannen luchtvaartterreinen en de 
Kernenergiewet stellen aanvullende regels. Daarnaast dient het rampbestrijdingsplan te 
voldoen aan Besluit kwaliteitscriteria planvorming rampenbestrijding. Op het water vormt 
de Waterstaatswet 1900 een belangrijk wettelijk kader. 
 
Relatie met andere plannen ten behoeve van de rampbestrijding 
Figuur 0.1 geeft de relatie met andere plannen wetgeving, afspraken en processen weer. 
De gemeenten hebben alle een rampenplan vastgesteld op basis van het model 
rampenplan. Dit rampenplan is een algemeen plan. Een rampbestrijdingsplan opstellen is 
noodzakelijk wanneer een ongeval naar plaats, aard en omvang voorzienbaar is en kan 
uitgroeien tot een ramp. De burgemeester van de betreffende gemeente bepaalt 
uiteindelijk of er daadwerkelijk een rampbestrijdingsplan komt. 
 
Dit rampbestrijdingsplan beschrijft ten aanzien van verschillende rampscenario's de inzet 
van de verschillende hulpdiensten bij een calamiteit met veerdiensten. Hieronder valt ook 
de inzet van de gemeentelijke rampbestrijdingsorganisatie en Rijkswaterstaat. 
 
Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee 
In het Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee hebben de 18 Waddengemeenten, 
de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland, het ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit en het ministerie van Verkeer en Waterstaat afspraken met elkaar 
gemaakt en vastgelegd omtrent de samenwerking en coördinatie bij rampen en zware 
ongevallen op de Waddenzee. Het rampbestrijdingsplan sluit aan op de hierin 
opgenomen afspraken. 
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Waterstaatswet 1900 
De Waterstaatswet 1900 (Wsw 1900) geeft een aantal algemene regels omtrent het 
waterbestuur. Zo vindt de inrichting van Rijkswaterstaat haar grondslag in deze wet. De 
Waterstaatswet 1900 geeft, regels met betrekking tot toezicht en oppertoezicht, het 
verschaffen van formele bevoegdheden aan het Rijk ten behoeve van het eigen beheer en 
andere beheerders met het oog op buitengewone omstandigheden. Wetgeving 
voortvloeiend uit de Waterstaatswet 1900 treedt in werking als er geen sprake meer is van 
een SAR-actie. Tijdens een SAR-actie is de SAR-beschikking en de regelgeving 
voortvloeiend uit de Wrzo van toepassing. 
 
Gevaarlijke stoffen 
In de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en de Europese ADR-richtlijn voor het vervoer van 
gevaarlijke stoffen over de weg staat een aantal belangrijke regels die gelden voor het 
vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, inclusief de zoute veerdiensten (o.a. de 
veerboten). 
 

 
Figuur 0.1 Rampbestrijdingsplan in relatie tot andere plannen 
 
 
Overige regelgeving 
Het betreft hier geen inrichting als bedoeld in artikel 8 van het Besluit risico's zware 
ongevallen 1999 en evenmin een inrichting als bedoeld in artikel 4a Wrzo en het Besluit 
rampbestrijdingsplannen luchtvaartterreinen. Er bestaat geen verplichting tot het 
indienen van een veiligheidsrapport. Er is geen veiligheidsrapport opgesteld. De 
inrichting beschikt niet over een noodplan als bedoeld in het Besluit risico's en zware 
ongevallen 1999. De inrichting beschikt over een bedrijfsveiligheidsplan.  
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Hierin is onder meer opgenomen dat de inrichting gehouden is de nodige contacten te 
leggen met de hulpverleningsdiensten, een en ander teneinde ongevallen het hoofd te 
bieden en de gevolgen ervan zo gering mogelijk te maken. 
 
 

0.3 Achtergrond rampbestrijdingsplan 

 
De rampscenario's sluiten aan op de risico's voor veerboten zoals beschreven in het 
Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee. Deze risico's zijn geïnventariseerd door 
de projectgroep die dit rampbestrijdingsplan heeft opgesteld. De scenario's zijn 
consistent, doordacht, onderling afgestemd en de bestrijdingsacties zijn uitvoerbaar voor 
bestuur en operationele eenheden.  
 
De oorsprong van de gehanteerde scenario's is terug te vinden in het Coördinatieplan 
Rampenbestrijding Waddenzee en het project Waterrand. De taakstelling van de bij de 
rampbestrijding betrokken functionarissen is in overeenstemming met de formele 
bevoegdheden van de betrokkenen. 
 
Om het rampbestrijdingsplan zo beknopt mogelijk te houden is het opgesteld als 
aanvulling op de gemeentelijke rampenplannen en het Coördinatieplan 
Rampenbestrijding Waddenzee. Hierdoor is tevens een optimale afstemming met het 
gemeentelijk rampenplan qua overlegstructuren, bestuurlijke- en operationele 
opschaling, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, acties en begrippen gerealiseerd. 
Gebruik van het rampbestrijdingsplan kan niet zonder de toepasselijke draaiboeken 
behorende bij het gemeentelijk rampenplan. 
 
Bij het beschrijven van de inzet van de verschillende hulpdiensten bij calamiteiten is een 
raming gemaakt van de omvang van de gevolgen van mogelijke rampscenario's. In het 
apart opgeleverde Dekkingsplan Waddenzee zijn kaarten van vaarroutes, dekking en 
opkomsttijden te vinden van schepen en helikopters van verschillende nautische 
diensten.  
 
 

0.4 Inwerkingtreding rampbestrijdingsplan 

 
Het plan is vastgesteld door de burgemeesters van de verschillende gemeenten. Zodra 
zich een van de in dit plan genoemde scenario's voordoet bij een van de veerdiensten op 
de Waddenzee, uitgezonderd het veertraject Texel - Den Helder is dit rampbestrijdings-
plan van toepassing. Het is van belang om bij de eerste vergadering van elk niveau (CoPI, 
OT, GBT, e.d.) vast te stellen welk scenario van toepassing is, om zodoende gezamenlijk 
van een eenduidig beeld uit te gaan. 
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0.5 Beheer 

 
De projectgroep adviseert de stuurgroep om het beheer namens de gemeenten in handen 
te geven van de beheercommissie van het Coördinatieplan Rampenbestrijding 
Waddenzee (CRW). Het plan zal jaarlijks een toets op actualiteit ondergaan.  
 
 

0.6 Oefenen en evaluatie 

 
De projectgroep adviseert om het rampbestrijdingsplan veerdiensten Waddenzee 
periodiek te beoefenen. De regio's (Fryslân en Hulpverleningsdienst Groningen) en 
Waddex zijn de aangewezen organisaties om hieraan uitvoering te geven. Waddex is een 
Waddenexercitie; een multidisciplinaire werkgroep die de voorbereiding van de 
bestrijding van rampen en crises op het wad regelt. Waddex valt onder het 
Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee (CRW). 
 
 

0.7 Samenstelling projectgroep 

 
Dit rampbestrijdingsplan is opgesteld door een multidisciplinaire projectgroep, waarin 
vertegenwoordigers zitting hadden van de gemeenten, provincies, de Regionale 
brandweren, de politie, Kustwachtcentrum, KLPD, GHOR, KNRM, Rijkswaterstaat, Defensie 
en de Rederijen. In de bijlage van het algemene deel zijn de namen van projectgroepleden 
en stuurgroepleden opgenomen. 
 
 

0.8 Bronnen rampbestrijdingsplan 

 
De gegevens in dit rampbestrijdingsplan zijn in hoofdzaak ontleend aan: 
• Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee (CRW); 
• Informatie leden projectgroep en de workshops; 
• Calamiteitenplannen van de rederijen; 
• OPPLAN SAR; 
• SAR-beschikking; 
• De Rampenplannen van de gemeenten; 
• Het Rampbestrijdingsplan TESO; 
• De leidraden maatramp en operationele prestaties; 
• Conceptdocumenten project Waterrand versie mei 2007; 
• Eems-Dollard Verdrag, april 1960 (pm). 
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Bijlage 01 Algemeen: Verzendlijst 

 

Orgaan/ 
instantie 

Onderdeel 
 

  
Gemeente Ameland 

Dongeradeel 
Eemsmond 
Harlingen 
De Marne 
Schiermonnikoog 
Terschelling 
Vlieland 
Fryslân Groningen Noord-Holland 
Commissaris van de  
Koningin 

Commissaris van de  
Koningin 

Commissaris van de  
Koningin 

Gedeputeerde Staten Gedeputeerde Staten 

Provincie 

Medewerker 
Coördinatieplan voor de 
rampenbestrijding 
Waddenzee 

 
 

Fryslân Groningen Noord-Holland Noord 
regionaal commandant regionaal commandant regionaal commandant 
RCC afd. operationele 

voorbereiding (4x) 
afd. operatieen 

Regio 
Brandweer 

meldkamer 
 

regionaal geneeskundig 
functionaris 

regionaal geneeskundig 
functionaris 

Hoofd bureau SMH/GHOR Hoofd bureau SMH/GHOR 
RAD RAD 

GHOR 

meldkamer meldkamer 
korpschef korpschef 

 

Hoofd bureau CCB Hoofd bureau CCB Hoofd bureau CCB 
Politie 

meldkamer meldkamer  
KLPD dienst Waterpolitie, unit Waddenzee 
Rederijen Doeksen AG-Ems Wagenborg passagiers-

diensten BV 
Kustwacht 
KNRM 
Defensie 
Rijkswaterstaat 
Waterschappen 
Haven diensten 
Duitse partners Borkum 

WSA 
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Bijlage 02 Algemeen: Namen projectgroep en stuurgroep 

 
 Stuurgroepleden 

Organisatie Afgevaardigde 
Gemeente Ameland A. de Hoop 
Gemeente Vlieland B.A.H. Galama 
Gemeente Schiermonnikoog L.K. Swart (voorzitter) 
Gemeente Harlingen P.H.M. Scheffer 
Gemeente Dongeradeel R.S. Cazemier 
Gemeente Eemsmond J. van Dijk (wnd.) 
Gemeente Terschelling J.M. Visser 
Gemeente De Marne J.A.J. Stam 

 
 Projectgroepleden: 
Organisatie Afgevaardigde 
Gemeente Ameland Bjørn van den Brink (voorzitter), 

Konraad Naaijer (secretaris) 
GHOR Ben Diesveld 
Brandweer Fryslân Stephan van Kammen 
HVD Groningen Sietse Smit 
Politie Fryslân Wim Niehaus 
Waddex Marco Janssen 
Provincie Fryslân & Groningen Hanneke Godthelp 
Gemeente Terschelling, Friese eilanden Stephan Valk 
Gemeente De Marne, Kustgemeenten Groningen en 
Fryslân 

Marean Steentjes 

Rederij Wagenborg Ger van Langen 
Rederij Doeksen Pieter Schroo 
Rederij AG EMS Rolf Bouwman 
Defensie Ron Hottinga 
Rijkswaterstaat Willem Riesenkamp 
Kustwachtcentrum Huib Konings 
KNRM Germ Martini 
KLPD Dick Veen 

 
 Agendaleden:  
Provincie Groningen Hans van der Veen 
Gemeente Vlieland Leo Hans Sterenberg 
Gemeente Schiermonnikoog Simen Stamhuis 
Gemeente Harlingen Marita Velzing 
Gemeente Dongeradeel Gerdien Snapper- Tiesinga 
Gemeente Eemsmond Astrid Spijkstra 
KLPD Menno Groothoff 
Secr. Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee Ron Veenstra 
Project Waterrand Jos Stierhout 
Burgemeester Schiermonnikoog / voorzitter Stuurgroep L.K. Swart 
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Deel A: Scenario's / Processen / Organisatie 
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1 Rampbestrijdingsscenario's 

 
 

1.1 Inleiding 

 
Bij de uitwerking van de scenario's komt als maatgevend scenario voor de veerdiensten 
het 'redden van opvarenden in nood' naar voren. Maatgevend omdat alle diensten hierbij 
betrokken zijn, zowel op het water als op het land. Tevens omdat qua snelheid van 
optreden en qua effectiviteit van samenwerking dit scenario het uiterste vraagt. 
 
Het scenario 1: 'Redden van mensen en dieren in nood als gevolg van een aanvaring/ 
schip in nood' is dan ook uitgebreid uitgewerkt in dit plan.  
 
Daarnaast kunnen er zich omstandigheden voordoen die vragen om een meer 
monodisciplinaire actie van een van de hulpverleningsdiensten. Hierbij beperkt de 
uitwerking in dit plan zich tot het beschrijven van de strategie of een verwijzing naar de 
monodisciplinaire procedure.  
 
Het gaat hierbij om scenario 2: 'Ongeval aan boord', scenario 3: 'Brand aan boord van een 
veerboot', scenario 4: 'Ordeverstoring aan boord van een veerboot', scenario 5: 'Ongeval 
met gevaarlijke stoffen aan boord', scenario 6: 'Milieu-incident' en scenario 7: 
'Bommelding'. In figuur 1.12 zijn de uit te werken scenario's samengevat.  
 

Nr. Scenario 

1 Redden van mensen en dieren in nood als gevolg van een aanvaring/veerboot in nood 
  
2 Ongeval/gewonden/zieken aan boord van een veerboot  
3 Brand aan boord van een veerboot 
4 Ordeverstoring aan boord van een veerboot 
5 Ongeval met gevaarlijke stoffen aan boord 
6 Milieu-incident 
7 Bommelding 

Figuur 1.1  Scenario's veerdiensten 
 
 

                                                                 
2 De scenario's zijn afgeleid van de scenario's uit het Coördinatieplan Rampbestrijding 

Waddenzee (CRW) en het project Waterrand. 
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1.2 Rampscenario 1: Redden van mensen en dieren in nood als gevolg van een 
aanvaring / veerboot in nood 

 
 

1.2.1 Beschrijving 

 
Een acute ernstige situatie op een veerboot waarbij een snelle evacuatie van de veerboot 
moet plaatsvinden (groot deel aanwezigen bij aankomst van de hulpverleners reeds in 
vlotten) en waarbij sprake is van een groot aantal slachtoffers (doden en gewonden die 
spoedeisende medische hulp nodig hebben).  
 

  
 
Voor alle eerdergenoemde situaties geldt dat er personen te water kunnen raken of dat 
het voor de opvarenden riskant is om nog langer aan boord te blijven. Bijvoorbeeld als 
gevolg van een uitgebroken brand. In dit scenario leidt dit tot een veerboot op openwater 
die niet verder kan varen waardoor hulpdiensten genoodzaakt zijn opvarenden te 
evacueren.  
 
De strategie van de kapitein en het Kustwachtcentrum zal er echter op gericht zijn om zo 
mogelijk naar een haven te gaan met de opvarenden aan boord. Het slagen van die 
strategie leidt immers tot een beter beheersbare bestrijding. Daarom is deze afloop niet 
als maatgevend genomen en behandelt dit rampbestrijdingsplan het slechtst denkbare 
scenario. 
 
Uit de beschrijving volgt dat de opvarenden op een andere wijze dan per veerboot aan 
land moeten komen. Hiermee start een reddingsactie ook wel search and rescue-actie 
(verder te noemen SAR-actie) op openwater.  
 
Het aantal personen dat verwondingen oploopt, in het water terechtkomt en daarbij 
onderkoeld raakt of tijdens het incident overlijdt kan erg verschillen. Uitgangspunt is het 
aantal van 1.000 opvarende waarvan 10 doden, 50 slachtoffers T1, 200 slachtoffers T2 en 
240 slachtoffers T3. De overige opvarenden zijn niet gewond. 
 
 

1.2.2 Uitgangspunten 

 
Er is voor dit scenario een viertal randvoorwaarden of afspraken die door alle diensten als 
uitgangspunt genomen moeten worden om in een gezamenlijke aanpak te slagen. 
 

Voorbeeld begingebeurtenis: Door een samenloop van omstandigheden van slecht 
weer, matig zicht, veel deining en een sterke stroming komt een veerboot halverwege 
zijn veertraject in moeilijkheden. Dit kan zijn een aanvaring met een ander schip, een 
stranding op een zandbank of anderszins. Een combinatie van genoemde factoren 
behoort ook tot de mogelijkheden.  
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Zelfredzaamheid schip 
Veerboten zijn zodanig toegerust met reddingmiddelen dat zij in de eerste periode van 
een noodsituatie de opvarenden van boord kunnen halen en in vlotten plaatsen zonder 
hulp van buitenaf. 
 
Search en Rescue (SAR) 
Het doel van een search en rescue (SAR) -actie is om binnen een zo kort mogelijke tijd 
zoveel mogelijk mensen te zoeken en te redden. Om dit doel te bereiken is het essentieel 
dat de vaartijd van reddingsboten die slachtoffers oppikken en naar een veilige plek 
brengen kort is. Immers in dat geval kunnen zij meerdere acties uitvoeren. Geredden 
worden bij voorkeur afgevoerd naar de vaste wal of - indien reeds gearriveerd - een 
nabijgelegen platform (een andere veerboot) en van daaruit naar een aanlandingsplaats 
op de wal. Bij laag water kunnen opvarenden bij hoge nood en beperkte capaciteit 
eventueel op een zandplaat gezet worden om van daaruit verder vervoerd te worden. 
 
Geneeskundige doctrine 
De geneeskundige doctrine houdt in dat gekozen wordt om met de beschikbare middelen 
zo veel mogelijk mensen te behandelen. Vanuit deze doctrine volgt dat er een absolute 
voorkeur is om gewonde slachtoffers T1-T2 op de vaste wal aan te landen. Dient toch 
gekozen te worden voor aanlanding op het eiland dan is het essentieel dat alle 
beschikbare transportcapaciteit wordt ingezet om medisch personeel naar de locatie te 
verplaatsen, alsmede voor de gewondenafvoer van het eiland naar de vaste wal. Er 
moeten hierbij keuzes gemaakt worden in de verdeling van beschikbare helikopters voor 
SAR-taken en niet SAR-taken. 
 
Coördinatie 
Coördinatie en afstemming tussen de operationele aansturing op het land en op het water 
is van groot belang. Onderlinge communicatie is hierbij een essentiële schakel. Naast 
verbindingsmiddelen kan dat tot stand komen door een liaison vanuit het CoPI te 
koppelen aan de OSC, deze kan dan zorg dragen voor de communicatie en afstemming. 
Daarnaast is het andersom ook van belang om nautische ervaring bij het CoPI in te 
brengen. 
Figuur 1.2 Uitgangspunten aanpak hulpverlening 
 
 

1.2.3 Strategie / aanpak 

 
In figuur 1.3 is de strategie/aanpak van de hulpverleningsdiensten aangegeven. De 
uitgewerkte activiteiten zijn: de eerste acties, het redden, verzorgen, vervoer en de 
opvang van de gewonden en opvarende en overige activiteiten. 
 
Eerste acties 
Waar Op het schip 
Hoe Door opvarenden, bemanning en personeel aan boord 
Coördinatie Kapitein van het schip 
Uitvoering De reddingsmiddelen aan boord. Dit zijn: vlotten, vesten en in 

sommige gevallen reddingsboten. De vlotten en vesten hebben 
minstens de maximale capaciteit van het aantal opvarenden. 

Overig Een veerboot en haar bemanning is in staat in eerste instantie 
zelfredzaam te handelen. 
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Redden van aanwezigen 
Waar Van veerboot 

Uit reddingsvlotten 
Uit het water 

Hoe Door middel van een SAR-actie 
Coördinatie Kustwachtcentrum, ter plaatse door OSC 
Uitvoering Boten van de KNRM 

In de buurt aanwezige schepen 
(SAR)-heli's 
Duikers 

Overig Is de veerboot gezonken en worden er personen vermist dan kunnen 
er in ondergelopen compartimenten zoekacties met duikers van 
Defensie of gespecialiseerde bedrijven starten 

 
Verzorgen en vervoer van gewonden  
Waar Aanlandingsplaats op de wal 

Ziekenhuizen 
Indien mogelijk op het schip 

Hoe Door middel van Spoedeisende Medische Hulpverlening (SMH) 
Coördinatie GHOR, ter plaatse in het CoPI en op het gewondennest door een 

tweede OVDG 
Verzorging: Geneeskundige Combinaties (GNK)  
Mobiel Medische Teams (MMT) 

Uitvoering 

Vervoer: ambulances en helikopters (het betreft hier helikopter 
capaciteit voor niet SAR-taken) 

Overig Behandeling aan boord is onwaarschijnlijk, de mogelijkheden 
daarvoor zullen beperkt zijn. De ideale situatie is dat triage zo veel 
als mogelijk plaatsvindt op het schip, maar ook hiervoor zijn de 
mogelijkheden beperkt. Uitgegaan moet worden van het gegeven 
dat hulpverleners vanaf het water met gemengde groepen op de 
aanlandingsplaats arriveren en dat daar getrieerd moet worden. De 
behandelingen vinden vervolgens plaats in het gewondennest op de 
aanlandingsplaats of in een van de ziekenhuizen. 

 
Opvang niet / licht gewonden 
Waar Op de wal 
Hoe Via bevolkingszorg, opvangen en verzorgen 
Coördinatie Gemeente 
Uitvoering Conform gemeentelijk proces opvang en verzorging 
Overig Personen komen ivm registratie via aanlandingsplek aan land 
Figuur 1.3 Scenario 'Redden van opvarenden in nood', aanpak 
 
 

1.2.4 Parameters scenario 

 
Het scenario onderscheidt drie slachtofferbeelden. In figuur 1.4 een weergave van 
slachtofferbeelden waarop het scenario gebaseerd is.  
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Omdat in veel gevallen niet duidelijk is hoeveel personen er zich precies aan boord van 
een veerboot bevinden blijft het een schatting. De hoeveelheid slachtoffers heeft in de 
eerste fase van een ramp geen grote gevolgen voor de hulpcapaciteit, ook bij veel minder 
slachtoffers is groot opschalen van belang. Het aantal opvarenden is voor de 
hulpverleningsdiensten wel van cruciaal belang om zo snel mogelijk duidelijkheid te 
krijgen. Immers daar is de inzetbehoefte van afhankelijk. Naast hoeveelheden 
slachtoffers zijn ook andere parameters voor het scenario gekwantificeerd. 
 
Scenario 1 
Parameters  

Nautische diensten 
Te redden/evacueren opvarenden 1.000 

Brandweer 
  

GHOR 
Slachtoffers 500 
wv. Overledenen 10 
wv. Gewonden T-1 50 
wv. Gewonden T-2 200 
wv. Gewonden T-3 240 
wv. Onderkoelde personen 300 

Politie 
Betrokkenen, 1.000 
Passanten, kijkers 3.000 
Te identificeren personen 10 

Gemeente 
Te registreren personen 1.000 
Te begraven/cremeren personen 10 
Gedupeerde burgers 1.000 
Bellers verwanten (aanwezigen x 10) 10.000 
Middenlang opvangbehoevenden 500 

Algemeen 
Aantal persverslaggevers 200 
Voertuigen aan boord (max) max. aantal 
Figuur 1.4 Parameters scenario 1 
 
 

1.2.5 De situatie 

 
De schematische weergave van de situatie met betrekking tot scenario 1 'Redden van 
mensen in nood', geeft een beeld van welke eenheden en activiteiten waar plaatsvinden 
(figuur 1.5). Uitleg over teams, locaties en dergelijke in hoofdstuk 2. 
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Figuur 1.5 Scenario 1 Schematische weergave 
 
 

1.3 Overige scenario's 

 
De overige scenario's kunnen afzonderlijk of in combinatie met het eerder beschreven 
scenario 'Redden van opvarende in nood' optreden. In dit hoofdstuk een beschrijving van 
de strategie hoe je een beschreven scenario aanpakt, bij welke dienst de 
verantwoordelijkheid ligt en andere essentiële gegevens.  
 
 

1.3.1 Scenario 2: Ongeval / gewonden / zieken aan boord van een veerboot 

 
De vaartijd van de veertrajecten op het wad is nergens langer dan 2 uur, waardoor het 
nooit langer dan een uur zal duren voordat de veerboot in een van beide havens aan het 
traject zal aanmeren. Toch is het denkbaar dat aan boord van een veerboot op openwater 
medische assistentie noodzakelijk is. Dit voorval is in scenario 2: 'Ongeval / gewonden / 
zieken aan boord van een veerboot' beschreven. 

 
De veerboot kan via het Kustwachtcentrum een beroep doen op een Radio Medische 
Advies RMA (of direct door een eventuele arts aan boord).  

Voorbeeld: Door een ongeval aan boord in de machinekamer waarbij de tweede 
matroos ernstig gewond geraakt is, is het noodzakelijk met spoed een medisch team 
in te vliegen.  
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Dit kan eventueel leiden tot een medische evacuatie met behulp van een reddingsboot 
van de KNRM of een helikopter (alle helikopters uitgezonderd de traumaheli kunnen 
hoisten). Netto zal dit in deze veerdiensttrajecten weinig tijdwinst opleveren. De aanpak 
ziet eruit zoals in figuur 1.6 beschreven. 
 
Ongeval / gewonden / zieken aan boord van een veerboot 
Waar Aan boord van een veerboot 
Hoe Middels het GHOR-proces spoedeisende medische hulpverlening 
Coördinatie GHOR 

Een medisch team komt aan boord via een lynxhelikopter van de 
Marine, deze is standaard uitgerust met een arts. Het is ook mogelijk 
dat een Mobiel Medisch Team (MMT) als opstappers meegaan aan 
boord van een reddingsboot. 

Uitvoering 

Aan boord kan triage en een eerste stabilisatie plaatsvinden. De 
behandelmogelijkheden zijn beperkt omdat de omgeving niet 
stabiel is en de middelen beperkt. De behandeling is gericht op het 
veilig kunnen transporteren van de slachtoffers. 

Overig Het transport verloopt zoals in scenario 1 beschreven. 
Figuur 1.6 Scenario 'Ongeval / gewonden / zieken aan boord van een veerboot', aanpak 
 
 
Mocht het scenario zich in of nabij een van de havens afspelen dan is er wel een groot 
verschil tussen de behandel- en afvoercapaciteit van de haven op de vaste wal en op het 
eiland. Speelt het scenario zich in de haven op de vaste wal af, dan treden gangbare 
procedures in werking. Als er sprake is van aanlanding in de haven van het eiland, dan 
moet er vanwege de beperkte behandelcapaciteit een transport met bijvoorbeeld 
helikopter, snelle veerboot (catamaran) of reddingsboot naar de vaste wal geregeld 
worden. 
 
 

1.3.2 Scenario 3: Brand aan boord van een veerboot 

 
Bij grotere veerboten heeft het schip bij brand vaak op zich wel ruimte voor een veilige 
plaats, waardoor men minder snel genoodzaakt zal zijn om van boord te gaan. Dit is 
echter situatieafhankelijk. Indien het schip niet verder kan varen zal een SAR-actie 
noodzakelijk zijn en treedt scenario 1 inwerking3. Daarnaast kan er zich een in dit 
scenario beschreven blusactie voordoen. Mocht zich een explosie afspelen op een 
veerboot dan is ook het scenario brand van toepassing.  
 

                                                                 
3 Tekst gebaseerd op de scenariobeschrijving uit het Coördinatieplan Rampbestrijding 

Waddenzee. 

Voorbeeld: een brand ontstaat in de machinekamer van de veerboot. Dankzij een 
goede compartimentering van de machinekamer blijft de brand in eerste instantie 
beperkt tot deze ruimte. Aan boord blijken er onvoldoende blusmiddelen om de 
brand onder controle te krijgen. Door de brand vallen de motoren uit en is de 
kapitein genoodzaakt de veerboot voor anker te leggen. Bluseenheden van elders 
zijn noodzakelijk om de brand niet verder uit te laten breiden. 
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Als de brand aan boord zich toch uitbreidt is een SAR-actie beschreven in scenario 1 van 
cruciaal belang. Een effectieve blusactie met behoud van een veilige plaats voor 
passagiers is vrijwel kansloos als de middelen waarmee de veerboten zijn uitgerust falen, 
omdat de bluscapaciteit in zowel kwalitatieve als in kwantitatieve zin binnen korte tijd ter 
plaatse aanwezig kan zijn beperkt is. De aanpak is in figuur 1.7 beschreven. 
 
Brandbestrijding aan boord 
Waar Aan boord van een veerboot 
Hoe In de bijlage van dit plan is beschreven over welke blusmiddelen de 

verschillende veerboten beschikken. Mocht aanvulling op deze 
capaciteit noodzakelijk zijn omdat installaties falen dan moet er 
materieel aangevoerd worden. Als hiervoor op dit moment een 
beroep gedaan wordt op de brandweer, dan blijkt zij hiervoor over 
beperkte middelen en mogelijkheden te beschikken, daarom 
rekening houden met lange opkomsttijden als het schip zich op de 
Waddenzee bevindt. 

Coördinatie Brandweer 
Er kan eventueel gebruik gemaakt worden van bluspompen en 
monitors op schepen van Rijkswaterstaat en de Kustwacht. 
KNRM-eenheden met een meegebrachte draagbare pomp en 
brandweermensen die als opstapper mee zijn. 

Uitvoering 

In de toekomst zijn voor scheepsbrandbestrijding landelijk een of 
twee specialistische teams beschikbaar. 

Overig Naast hulp van de brandweer voor een blussing is een realistisch 
scenario dat brandweerlieden ingezet worden voor het redden van 
slachtoffers in ruimtes die onder de rook staan. Hiervoor zouden 
enkele brandweereenheden vanaf een opstapplaats door middel van 
schepen (bergers, KNRM) naar de veerboot gebracht moeten 
worden. 

Figuur 1.7 Scenario 'Brand aan boord van een veerboot', aanpak 
 
 

1.3.3 Scenario 4: Ordeverstoring aan boord van een veerboot 

 
Het ramptype "Ordeverstoring" is denkbaar op veerboten. Indien het incident wordt 
veroorzaakt door relschoppers aan boord van de veerboot zal het schip in principe 
doorvaren naar de haven. De kapitein waarschuwt de regiopolitie (via het 
kustwachtcentrum) die de relschoppers in de haven zal opwachten. Ook eventuele 
gewonden worden in de haven opgevangen. Vindt de afhandeling niet in de haven maar 
op het openwater plaats dan verloopt de afhandeling en coördinatie via de afgesproken 
structuren.  

Voorbeeld: een groep van twintig jongeren aan boord van de veerboot krijgt 
onderling ruzie. Dit loopt zodanig uit de hand dat andere passagiers hierbij 
betrokken raken. Voor het personeel aan boord is de situatie moeilijk in de hand te 
houden. 
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De situatie is dan vergelijkbaar met een ramptype "Schip in nood". Additioneel bij dit 
ramptype is wel het politieoptreden4. 
 
De strategie is het isoleren van de probleemgevallen aan boord. Verdere afwerking kan na 
aankomst op de wal plaatsvinden volgens de daar geldende procedures. De aantallen 
betrokkenen zijn niet uitzonderlijk. Dat betekent dat dit onderdeel niet in het 
rampbestrijdingsplan behoeft te worden opgenomen. De politie is de verantwoordelijke 
dienst in dit scenario.  
 
 

1.3.4 Scenario 5: Ongeval met gevaarlijke stoffen aan boord 

 
Het scenario 'Ongeval met gevaarlijke stoffen aan boord' kent in grote lijnen dezelfde 
strategische aanpak als het scenario Brand aan boord. Escaleert het incident dan treedt 
het scenario 1: 'Redden van mensen en dieren in nood als gevolg van een aanvaring / 
schip in nood' in werking.  
 
Is het incident beheersbaar dan zal onder verantwoordelijkheid van de brandweer de bron 
moeten worden bestreden. Als er effecten optreden dan zijn die met name gericht op de 
omgeving, waar een groot negatief effect voor het milieu op kan treden. In dat geval gaat 
dit scenario over in een milieu-incident waarin in scenario 6 aandacht is besteed. 
 
De kans dat er een ramp op een veerboot ontstaat waarbij sprake is van een combinatie 
van gevaarlijke stoffen en veel opvarenden is klein. De rederijen hebben aparte 
vrachtschepen voor het transport van gevaarlijke stoffen of organiseren aparte afvaarten 
in drukke periodes voor het transport. Daarnaast zijn er maatregelen aan boord genomen 
zoals aangewezen locaties op het schip voor tankwagens met gevaarlijke stoffen. Op deze 
locaties zijn blusmiddelen paraat. Gelet op de geringe kans is er aan dit scenario in dit 
plan verder geen aandacht besteed.  
 
 

1.3.5 Scenario 6: Milieu-incident 

 
Het milieu-incident in dit scenario wordt veroorzaakt door de veerboot. Een lekkage van 
brandstof of het ontsnappen van een lading met gevaarlijke stoffen vanuit een van de 
voertuigen kunnen oorzaken zijn. In veel gevallen kan het scenario zich afspelen nadat 
een van de voorgaande scenario's heeft gespeeld. Daar waar bij de rampenbestrijding in 
veel gevallen de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo) van toepassing is, vindt er in dit 
scenario een overgang naar de Waterstaatswet 1900 plaats.  
 
Deze overgang vindt plaats wanneer er geen sprake meer is van een SAR-actie, zolang er 
directe gevolgen zijn voor de opvarende aan boord is de SAR-beschikking en de Wrzo van 
toepassing. Is het directe gevaar voor mensen aan boord geweken dan vindt er in de van 
toepassing zijnde wetgeving een overgang plaats. 
 

                                                                 
4 Tekst gebaseerd op de scenariobeschrijving uit het Coördinatieplan Rampbestrijding 

Waddenzee. 
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Voor het aanpakken en opruimen van een verontreiniging op de Waddenzee verwijst dit 
plan naar gangbare procedures, een korte beschrijving in figuur 1.8. De 
verantwoordelijkheid vanuit de hulpdiensten voor het opruimen van een verontreiniging 
ligt bij de veroorzaker. De rederij pakt dit samen met de waterbeheerder, Rijkswaterstaat 
in de Waddenzee op. 
 
Milieu-incident 
Waar  Op de Waddenzee 
Hoe Opruimen verontreinigd oppervlaktewater middels het proces: 

Waterstaatkundige zorg, RWS. De waterstaatswet 1900 kan hierin 
een rol spelen. 

Coördinatie Rijkswaterstaat 
Uitvoering Schepen van Rijkswaterstaat, maar ook de KLPD en de Kustwacht 
Overig Het regelen van het scheepvaartverkeer door de nautisch 

beheerder, RWS, KLPD 
Figuur 1.8 Scenario 'Milieu-incident', aanpak 
 
 

1.3.6 Scenario 7: Bommelding 

 
Voor het scenario Bommelding wordt verwezen naar de gangbare procedures die de 
politie heeft voor een dergelijk incident. 
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2 Multidisciplinaire processen 

 
 

2.1 Inleiding 

 
Hoofdstuk 2 gaat in op de basisvereisten van crisisbeheersing. Dit zijn de multi-
disciplinaire processen die geen inhoudelijk karakter hebben. Paragraaf 2.2 beschrijft de 
essentie van het leiden en coördineren van een ramp op het water en op het land. 
Paragraaf 2.3 gaat in op de melding en alarmering en paragraaf 2.4 behandelt de 
communicatiestructuren en middelen. 
 
 

2.1.1 Indeling rampterrein 

 
Treedt een scenario als hiervoor beschreven op, dan worden bij de hulpverlening 
verschillende gebieden onderscheiden. Het hulpverleningsgebied bevindt zich op het 
water rond de veerboot, zie figuur 2.1. Het ondersteuningsgebied bevindt zich op het 
land. Dit ondersteuningsgebied is verdeeld in twee gebieden, een aanlandingsplaats en 
een opstapplaats.  
 

 
Figuur 2.1 Gebiedsindeling hulpverlening bij scenario 1 
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Aanlandingsplaats 
De aanlandingsplaats is de plaats waar gewonden aan land komen. Dit kan zowel door 
middel van schepen als met helikopters gebeuren5. Op de aanlandingsplaats is een 
gewondennest waar medische hulpverlening mogelijk is. Ook start hier het vervoer van 
gewonden naar ziekenhuizen. Het is niet wenselijk dat er meerdere aanlandingsplaatsen 
zijn in verband met coördinatie en registratie. 
 
Opstapplaats 
De opstapplaats is de plaats waar hulpverleners op weg naar het hulpverleningsgebied 
gaan indien hier behoefte aan is. Deze plaats is bij voorkeur gescheiden van de 
aanlandingsplaats om verstopping te voorkomen. Tot slot het rampterrein, dat is het 
totale gebied, het hulpverleningsgebied en het ondersteuningsgebied te samen. 
 
De uitgangspunten voor het indelen van het ondersteuningsgebied zijn hieronder in een 
opsomming weergegeven. Deze uitgangspunten zijn gehanteerd bij het vervaardigen van 
de kaarten in de bijlage van deel B. Er is overeenstemming gezocht met de locaties die in 
het CRW beschreven zijn, deze is echter niet altijd 100 % en moet daarom nog nader 
bekeken worden. Deze kaarten dienen als voorbeeld, tijdens de ramp kan het zijn dat er 
voor activiteiten geschiktere plekken zijn; dan moeten deze gekozen worden. 
 
• De terminal van de rederij is het gewondennest. 
• Er is als tijdelijke opvang voor niet gewonden in de directe nabijheid van de 

aanlandingssteiger gezocht naar het grootste gebouw waar idealiter ook catering voor 
handen is. 

• Waar mogelijk is de opstapplaats op een andere steiger dan de aanlandingsplaats 
zodat vervoersbewegingen elkaar niet hinderen. 

• De landingsplaats voor helikopters is een hard, vlak stuk grond zonder obstakels van 
minimaal 30 x 30 meter. 

• De CoPI-locatie is een ruimere parkeergelegenheid waar een haakarmvoertuig de COH-
bak af kan zetten, en de VC en enkele OVD-voertuigen kunnen staan. 

 
 

2.2 Leiding en coördinatie 

 
 

2.2.1 Verantwoordelijkheden 

 
Veerboot 
De kapitein van de veerboot heeft de algehele leiding op het schip. De kapitein heeft de 
leiding over de evacuatie van personen vanaf de veerboot in de reddingsvlotten of naar 
andere schepen. De veerboot moet in de periode totdat hulpverlening ter plaatse is 
zelfredzaam zijn. Veerboten hebben hiervoor reddingmiddelen aan boord. Dit is altijd 
minstens 100% van de maximale passagierscapaciteit. 
 

                                                                 
5 Veelal zullen helikopters elders moeten landen, omdat de landingsplaats niet 

geschikt is. Daarnaast geldt dat in veel gevallen direct doorvliegen naar een 
ziekenhuis vaak efficiënter is. 
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Kustwacht 
Bij het optreden op de Waddenzee tijdens incidenten waarbij SAR-acties aan de orde zijn 
geldt dat de directeur Kustwacht verantwoordelijk is voor deze SAR-acties. Hij heeft de 
operationele leiding over de SAR-actie onder bestuurlijke leiding van de burgemeester die 
het opperbevel heeft. De gehele Waddenzee is gemeentelijk ingedeeld. Zolang er een 
SAR-actie gaande is, is de regelgeving voortvloeiend uit de SAR-beschikking en de Wrzo 
van toepassing. Na de SAR-actie vinden veel activiteiten, zoals nautische en 
waterstaatkundige zorg plaats onder verantwoordelijkheid van de waterbeheerder. Op de 
Waddenzee is dat Rijkswaterstaat (RWS). 
 
Coördinatieplan Rampbestrijding Waddenzee  
Naast de SAR-acties zullen er ook andere rampbestrijdingsprocessen een rol spelen. Die 
vallen onder verantwoordelijkheid van de andere hulpverleningsorganisaties. De SAR-
acties en de andere processen vereisen afstemming, zowel operationeel als bestuurlijk. 
Dit is geregeld in het "Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee" (CRW). Dit 
rampbestrijdingsplan veerdiensten gaat uit van het CRW en de afzonderlijke operationele 
plannen van de betrokken organisaties. In het kader van het Coördinatieplan 
Rampenbestrijding Waddenzee (CRW) dient de meldkamer Fryslân bij het activeren van 
een van de scenario's dit meteen te melden bij de provincie Fryslân met betrekking tot 
bestuurlijke aansturing van de ramp. De bestuurlijke aansturing vindt coördinerend plaats 
door het Beleidsteam Waddenzee (BTW)6.  
 
Gemeentelijk beleidsteam  
Bij het op gang komen van de rampenbestrijding is het vaak onduidelijk in welke 
gemeente de ramp zich precies voltrokken heeft. Mede daarom is het uitgangspunt dat de 
gemeentelijke beleidsteams opstarten in zowel de gemeente van waaruit de veerboot 
vertrokken is als waar de veerboot aan had moeten komen.  
 
 

2.2.2 Op het water 

 
Op het water speelt de Kustwacht tijdens een SAR-actie een belangrijke rol. De Kustwacht 
is een organisatie van rijksdiensten voor de uitvoering van kustwachttaken. Doel van de 
samenwerking is het verhogen van de doelmatigheid en doeltreffendheid van 
operationele taken op zee.  
 
Enkele van deze taken zijn:  
1. Het uitluisteren/afhandelen en coördineren van het nationale nood- spoed- en 

veiligheids(radio)verkeer; 
2. De coördinatie en uitvoering van hulpverlenings- en reddingsacties; 
3. Het beperken en bestrijden van de gevolgen van rampen en incidenten7.  
 
De Kustwacht beschikt hiervoor over een Kustwachtcentrum in Den Helder. Dit centrum 
fungeert als operationeel commandocentrum.  

                                                                 
6 Is de situatie zodanig dat duidelijk is wat de plaats van de ramp is en het gebied tot 

waar de gevolgen zich uitstrekken, dan vindt de bestuurlijke coördinatie plaats 
vanuit het Regionaal Beleidsteam (RBT). Een voorbeeld hiervan is een ramp op het 
veertraject Eemshaven - Borkum. Duidelijk is dat de provincie Groningen hierbij 
betrokken is en niet Fryslân.  

7 Operationeel Plan Search and Rescue, OPPLAN SAR. 
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De On Scene Coördinator (OSC) heeft ter plaatse de coördinerende rol in de organisatie 
van de rampenbestrijding op het water. Zie de volgende paragraaf. In het Waddengebied 
is de uitvoerende rol van de Kustwacht als het gaat om SAR-taken voor het grootste deel 
neergelegd bij de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij (KNRM). Zij zijn altijd 
paraat en zijn het snelst met effectieve middelen ter plaatse. Figuur 2.2 geeft een 
overzicht van verschillende diensten en de locaties op het water. 
 

land elders
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In de eerste fase 
mogelijk Centrale 
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Figuur 2.2  Waterpartijen in de rampenbestrijding 
 
 

2.2.2.1 On Scene Coördinator (OSC)  

 
De On Scene Coördinator is de leidinggevende ter plaatse incident over de SAR-actie. De 
keuze van OSC zal afhangen van de bij de SAR-actie betrokken eenheden. Bij voorkeur zal 
de OSC beschikken over voldoende ervaring in het uitvoeren van SAR-acties. De OSC moet 
een redelijk stabiel platform hebben met voldoende menskracht voor deze extra taak, 
beschikken over voldoende plot- en communicatiemiddelen en in staat zijn voor langere 
duur ter plaatse de coördinatie op zich te nemen. Frequente wijzigingen van OSC dienen 
vermeden te worden. Zolang er geen stabiel platform zoals bijvoorbeeld een schip van de 
KLPD of Rijkswaterstaat ter plaatse aanwezig is, zou de Centrale Meldpost Waddenzee 
(CMW) in Terschelling of zeeverkeerspost Schiermonnikoog als OSC kunnen dienen. 
Aanwijzing van de OSC is een verantwoordelijkheid van het KWC in haar rol als het 
nationale maritieme redding coördinatiecentrum (MRCC). 
 
Een OSC heeft de volgende taken: 
• Het uitvoeren van het zoekplan van de SMC (SAR Mission Coördinator, hier het KWC).  
• Het vaststellen van de positie van de personen en/of object waar de SAR-actie zich op 

richt. 
• Het coördineren van de inzet van reddingseenheden. 
• Het separeren in gebied, vlieghoogte en/of tijd van (lucht)vaartuigen. Het aanwijzen van 

een hoogtemeterinstelling voor alle deelnemende vliegtuigen. 



 
 
 
 

 projectnr. 174353   070979 - Z59 Rampbestrijdingsplan 
 31 oktober 2007,  revisie 06 Veerdiensten Waddenzee 
   

 

 blad 27 van 39  
  

 

• Het onderhouden van verbinding met de SMC (SAR Mission Coördinator, hier het KWC). 
• Het, na een geslaagde opsporing, aanwijzen van voor de hulpverlening meest geschikte 

eenheden8. 

2.2.3 Op het land 

 
Bij de rampenbestrijding op het land is altijd een basisteam van een viertal kolommen 
betrokken, de brandweer, politie, GHOR en de gemeente. Daarnaast kunnen ook andere 
partijen als de provincie, het Waterschap en Defensie betrokken zijn. Er zijn GRIP-niveaus 
waarmee een coördinatieniveau gekoppeld wordt aan de grootte van het incident. Dit is 
uitgewerkt in de CRW-regeling. De meest uitgebreide bestuurlijke en operationeel 
opgeschaalde structuur binnen het CRW lijkt erg op de structuur volgens GRIP 4. De 
structuur is weergegeven in figuur 2.3. 
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Figuur 2.3 Actieve teams en functionarissen op het land binnen de CRW regeling 
 
 
De GRIP-niveaus voldoen aan de landelijke referentiekaders en staan uitvoerig 
beschreven in de regionale regelingen. We onderscheiden de indeling zoals weergegeven 
in figuur 2.4. Het beschreven scenario "redden van opvarenden in nood" met de daarbij 
behorende omvang, leidt tot een GRIP 4 situatie. 
 
 

                                                                 
8 Tekst is gebaseerd op tekst uit het OPPLAN SAR. 
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Grootschalig incident met uitstraling naar de 
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(behoefte aan operationele leiding) 

GRIP 3 Bedreiging van het welzijn van (grote groepen 
van) de bevolking 
Ramp of zwaar ongeval in één gemeente  
(behoefte aan bestuurlijke leiding) 
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schaarste 
Ramp of zwaar ongeval van meer dan 
plaatselijke betekenis in één of meer 
gemeenten (behoefte aan gecoördineerde 
bestuurlijke leiding) 

Figuur 2.4 GRIP-niveau 
 
 

2.2.4 Coördinatie structuur 

 
In de wijze waarop coördinatie plaatsvindt in het eerste halfuur, de eerste twee uur en de 
langere termijn van een incident zit een opbouw, in Figuur 2.5 t/m figuur 2.7 zijn hiervan 
een schematische weergave met daarin het onderscheid tussen gebeurtenissen op het 
water en op het land. De leiding wat betreft CoPI / OSC en OT is aangegeven. Daarbij is 
uitgangspunt dat op het water de watertermen (SAR, internationale afspraken) 
gehanteerd worden en op het land de termen die gangbaar zijn bij de rampenbestrijding. 
 
 

2.2.4.1 Coördinatie in het eerste halfuur 

 
In het eerste halfuur (figuur 2.5) moet de veerboot, totdat hulpdiensten ter plaatse zijn, 
zelfredzaam zijn. Zij zijn hiertoe uitgerust. Het Kustwachtcentrum en de meldkamer zijn 
druk met alarmering en zij verzorgen het contact met aankomende en zich inmeldende 
hulpverleningsdiensten. Het KWC coördineert de acties ter plaatse. Het kan de voorkeur 
verdienen daartoe een OSC aan te wijzen. Dat kan bijvoorbeeld de Centrale Meldpost 
Waddenzee (CMW) of zeeverkeerspost Schiermonnikoog zijn.  
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Wanneer er later ter plaatse van het incident een betere mogelijkheid beschikbaar is 
(bijvoorbeeld een vaartuig van de KLPD of Rijkswaterstaat) kan overwogen worden die als 
OSC aan te wijzen. Gelet op de opkomsttijd van CoPI leden (30 minuten) is het CoPI 
aanvankelijk nog niet actief. 

 
Figuur 2.5 Leiding en coördinatie gedurende het eerste halfuur 
 
 

2.2.4.2 Coördinatie gedurende de eerste twee uur 

 
De eerste twee uur (figuur 2.6) krijgt de operationele en bestuurlijke coördinerende 
structuur vorm. Deze structuur komt sterk overeen met het GRIP 4-niveau, het verschil met 
de standaard GRIP-regeling is het Beleidsteam Waddenzee (BTW) zoals in het CRW is 
opgenomen. In het ondersteuningsgebied is het CoPI operationeel. Het OT is opgestart en 
de beleidsteams starten op. Omdat de fase van alarmering afgerond is neemt de rol van 
de meldkamer af. Indien mogelijk en gewenst, is een liaison van het CoPI aan boord 
gegaan bij het OSC om tussen het OSC en CoPI optimale informatie-uitwisseling en 
afstemming  te garanderen. Andersom is het voor het begrip en de duidelijkheid gewenst 
in het CoPI nautische partijen aan te laten schuiven, bijvoorbeeld iemand van de KLPD of 
de KNRM. Actiecentra vormen zich maar zijn nog niet allemaal operationeel. 
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Figuur 2.6 Leiding en coördinatie eerste twee uur 
 
 

2.2.4.3 Coördinatie in de latere fase (volledige opschaling) 

 
In de latere fase (figuur 2.7) zijn ook alle actiecentra operationeel en is er sprake van op 
elkaar aansluitende vergadercycli waarbij informatie vanuit het CoPI ingebracht wordt 
voordat het OT gaat vergaderen. De Leider Operationeel team water heeft de operationele 
leiding over de SAR-taken. De Operationeel Leider (OL) die in de land kolom beschreven 
staat is de Operationeel Leider die de contacten onderhoudt met de coördinerend 
bestuurder. 
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Figuur 2.7 Leiding en coördinatie later 
 
 

2.3 Melding & alarmering 

 
 

2.3.1 Melding 

 
Bij een melding van een incident dat kan leiden tot het scenario 'Redden van opvarenden 
in nood' speelt het Kustwachtcentrum een cruciale rol. Figuur 2.8 laat zien hoe de melding 
verloopt. Deze wijze van melden geldt in grote lijnen ook voor de andere scenario's met 
een veerboot. 
 
De melding van een groot incident, door een kapitein vanaf een veerboot gedaan, kan via 
verschillende kanalen verlopen. Dit kan rechtstreeks (de snelst mogelijke manier) naar 
het Kustwachtcentrum via marifoonkanaal 16. Het meest voor de handliggend in de 
praktijk is dat de kapitein via het marifoonkanaal van het verkeersgebied (VHF-
blokkanaal) contact heeft met een verkeerscentrale en hier de melding doorgeeft. De 
verkeerscentrale geeft in dit geval de melding door aan het Kustwachtcentrum. 
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Figuur 2.8 Melding bij een scenario met een veerboot 
 
 
Een andere mogelijkheid is dat een passagier op de veerboot of burger vanaf de kant de 
melding doorgeeft. Hierbij hangt het ervan af of dit mobiel of met een vaste lijn gebeurt. 
Ook is het denkbaar dat een passerend schip of de havenautoriteit aan de 
verkeerscentrale of via marifoonkanaal 16 of de telefoon de melding doorgeeft aan het 
Kustwachtcentrum. In deze gevallen zal de melding altijd geverifieerd worden bij de 
kapitein van de veerboot.  
 
Alle rederijen zijn op de hoogte van het meldingsprotocol zoals in de laatste bijlage van 
deel A is toegevoegd. Door middel van dit protocol kan zeer efficiënt een melding gedaan 
worden. Uit dit meldingsprotocol is voor de Kapitein, het Kustwachtcentrum, de 
Meldkamer of een leidinggevende in het veld af te leiden of handelen volgens dit 
rampbestrijdingsplan mogelijk is; de uiteindelijke beslissing hierover wordt genomen 
door de leidinggevende die bij de GRIP2-alarmering verschijnen. Maar het geeft voordelen 
als al in een zeer vroeg stadium gehandeld wordt conform het rampbestrijdingsplan. Veel 
veerboten zijn uitgerust met het AIS-systeem. Hierdoor is op het Kustwachtcentrum direct 
te traceren wat de locatie is. Dit biedt voordelen bij het uitvragen van de melder. 
 
 

2.3.2 Alarmering 

 
De alarmering vindt plaats nadat de melding geverifieerd is. Het Kustwachtcentrum 
alarmeert SAR-eenheden en geeft de melding door aan de meldkamer Fryslân. Zij 
alarmeren overige eenheden (figuur 2.9).  
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Als er een incident op het Gronings deel van het Wad plaatsvindt, is de procedure 
(conform de CRW-regeling) zodanig dat de melding via de meldkamer van Fryslân naar de 
meldkamer in Groningen loopt. Deze wijze van alarmering is in de deelplannen 
uitgewerkt. 
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Figuur 2.9 Alarmering bij een scenario met een veerboot 
 
 

2.4 Informatie en crisiscommunicatie 

 
Deze paragraaf beschrijft de wijze waarop teams in de organisatiestructuur zoals 
geschetst in paragraaf 2.2 met elkaar communiceren en de middelen die zij daarvoor 
gebruiken. De beschikbare communicatiemiddelen zijn: marifoon, C2000, fax, telefoon en 
internet. Niet elk team beschikt over alle middelen, vooral de communicatie tussen land 
en water moet hiermee rekening houden. 
 
Communicatie en afstemming tussen het (CoPI) op het land en de On Scene Coördinator 
(OSC) op het water (figuur 2.10) is van groot belang. Naast verbindingsmiddelen kan een 
liaison die vanuit het CoPI naar het OSC gaat hiervoor zorgen. Deze liaison heeft de 
beschikking over de communicatie-apparatuur die hulpdiensten op het land (C2000) en 
op het water (marifoon) gebruiken (figuur 2.11). Omdat communicatiekanalen per traject 
verschillen en er rond C2000 nog de nodige ontwikkelingen zijn, moet het CoPI tijdens 
een ramp afspraken maken over de communicatie. 
 
De liaison is een persoon van een hulpverleningsdienst (Brandweer, GHOR, Politie) op 
OVD-niveau en voert de rol 'ontkleurd' uit, mede namens de andere diensten. 
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Figuur 2.10 Geografische spreiding van overlegorganen 
 
 

 

 
 
Figuur 2.11 Communicatiemiddelen van de verschillende teams 
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3 Processen rampenbestrijding 

 
 

3.1 Inleiding 

 
Om de bestrijding van een ramp op te pakken zijn verschillende rampbestrijdings-
processen onderscheiden. De Leidraad Operationele Prestaties (LOP, 2001) beschrijft de 
deelprocessen die een rol spelen bij de rampenbestrijding. De in dit plan gehanteerde 
indeling is gebaseerd op de indeling van het Coördinatieplan voor de Rampenbestrijding 
op de Waddenzee, in paragraaf 3.2 hiervan een beschrijving. In paragraaf 3.3 een 
uitwerking van de processen die van toepassing zijn op en specifieke toelichting 
behoeven over de scenario's met een veerboot.  
 
 

3.2 Processen rampenbestrijding 

 
Figuur 3.19 geeft een samenvatting van de rampbestrijdingsprocessen met daarbij de 
verantwoordelijke dienst voor dat proces. Een korte omschrijving van de processen is in 
de bijlage opgenomen. De grijsgearceerde processen zijn de processen, die bij de 
scenario's waarbij een veerboot betrokken is, een rol spelen. Deze processen komen in 
deel B van het plan terug. De trajectgebonden delen van dit planbeschrijven waar de 
processen afwijken van de in het gemeentelijk rampenplan beschreven proces. 
 
Cluster No Rampbestrijdingsproces Verantwoordelijk 
Coördinatie I Bestuurlijke coördinatie Provincie 
Bron en effectbestrijding 1 Bestrijden van brand en emissie 

gevaarlijke stoffen 
Brandweer 

 2 Redden en technische 
hulpverlening 

Brandweer (land) 
Kustwacht (water 
zie 26) 

 3 Ontsmetten van mens en dier Brandweer 
 4 Ontsmetten van voertuigen en 

infrastructuur 
Brandweer 

 5 Waarnemen en meten Brandweer 
 6 Waarschuwen van de bevolking Brandweer (land) 

Kustwacht (water) 
 7 Toegankelijk maken en 

opruimen 
Beheerder water 

Geneeskundige  
hulpverlening 

8 Geneeskundige hulpverlening - 
somatisch 

GHOR 

 9 Preventieve openbare 
gezondheidszorg 
 

GHOR 

                                                                 
9 Naar analogie van het Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee. 
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Cluster No Rampbestrijdingsproces Verantwoordelijk 
 10 Geneeskundige hulpverlening - 

psychosociaal 
GHOR 

Rechtsorde en verkeer 11 Ontruimen / Evacueren Politie 
 12 Afzetten en afschermen Politie 
 13 Verkeer regelen Politie (land) 

RWS (water) 
 14 Handhaven van de rechtsorde Politie 
 15 Identificeren van slachtoffers Politie 
 16 Begidsen/verkeersbegeleiding Politie 
 17 Strafrechtelijk onderzoek Politie 
Bevolkingszorg 18 Voorlichten en informeren 

CRW: Crisiscommunicatie 
Gemeente  / 
Provincie / 
KWC voor proces 
SAR 

 19 Opvangen en verzorgen Gemeente 
 20 Uitvaartverzorging Gemeente 
 21 Registratie van slachtoffers 

(CRIB) 
Gemeente 

 22 Voorzien in primaire 
levensbehoeften 

Gemeente 

 23 Registratie van schade en 
afhandeling (CRAS) 

Gemeente 

 24 Milieuzorg hieronder vallen 
CRW processen: 
Zorg voor natuur / ecologie 
Voedselvoorziening / beheer, 
en Waterrand proces: 
Opruimen aangespoelde stoffen 

Gemeente/ Min. 
LNV, evt.: 
waterschap, RWS, 
Provincie 

 25 Nazorg Gemeente 
Nautische processen 26 Search and Rescue (SAR) Kustwacht 
 27 Waterstaatkundige zorg Rijkswaterstaat 
 28 Nautische zorg Rijkswaterstaat / 

KLPD 
Figuur 3.1 Rampbestrijdingsprocessen 
 
 

3.3 Processen specifiek voor een veerboot 

 
De algemene processen die een rol spelen bij de rampenbestrijding zijn in deze paragraaf 
specifiek uitgewerkt voor veerboten. Met name de logistiek maar ook communicatie en 
coördinatie vragen om een specifieke aanpak. Deze specifieke beschrijving van processen 
is per cluster in tabelvorm opgesomd. 
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3.3.1 Toelichting deelprocessen rampenbestrijding cluster coördinatie 

 
No Deelproces Korte omschrijving 
I Bestuurlijke 

coördinatie 
In het Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee is 
sprake van een beleidsteam Waddenzee waarvan de CdK 
Fryslân voorzitter is. 

 
 

3.3.2 Toelichting deelprocessen rampenbestrijding cluster bron en effectbestrijding 

 
No Deelproces Korte omschrijving 
1 Bestrijden van 

brand en emissie 
gevaarlijke stoffen 

De middelen om een brand op het water te bestrijden zijn 
beperkt en het duurt lang voordat zij er zijn. Daarom is een 
brandbestrijdingsactie aan boord moeilijk uit te voeren als 
de middelen aan boord als sprinkler, pompen en slangen 
gefaald hebben. 

2 Redden en 
technische 
hulpverlening 

Het redden van personen op het water valt onder het proces 
SAR. Een taak van de brandweer is het redden van 
slachtoffers uit ruimtes die onder de rook staan. Mocht er 
sprake zijn van een technische hulpverlening aan boord dan 
zal dit veelal in de haven plaatsvinden, alwaar brandweer 
met mens en materieel aan boord van een veerboot kan 
komen. 

5 Waarnemen en 
meten 

Het verzamelen en analyseren van (meet)gegevens en 
monsters kan op het water door brandweerfunctionarissen 
gebeuren die vervoerd worden door een van de 
waterpartijen. RWS beschikt ook over meetapparatuur. 

 
 

3.3.3 Toelichting deelprocessen rampenbestrijding cluster geneeskundige 
hulpverlening 

 
No. Deelproces Korte omschrijving 
8 Geneeskundige 

hulpverlening - 
somatisch 

De somatische geneeskundige hulpverlening vindt plaats 
aan boord van een veerboot, op de aanlandingsplaats en in 
ziekenhuizen. Uitgangspunt is het bieden van hulp op de 
wal (aanlandingsplaats en ziekenhuis). Hulp aan boord 
krijgen is incidenteel mogelijk (MMT kan opstappen op 
reddingsboot of marineheli) triage is wenselijk zo dicht 
mogelijk bij de bron om de juiste zorg en een goede 
verdeling van de slachtoffers te krijgen. 

9 Preventieve 
openbare 
gezondheidszorg 

Mocht het proces van preventieve openbare 
gezondheidszorg aan boord van een veerboot een rol spelen 
dan zorgt een van de nautische partijen voor het transport 
van specialisten naar de veerboot.  
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3.3.4 Toelichting deelprocessen rampenbestrijding cluster rechtsorde en verkeer 

 
No Deelproces Korte omschrijving 
12 Afzetten en 

afschermen 
Op de vaste wal rond de terminal van de rederij zullen velen 
processen samenkomen. De aanlandingsplaats en 
opstapplaats zijn veelal geconcentreerd rond deze plek. En 
de terminal valt binnen het rampterrein. Toegangswegen tot 
het rampterrein worden allemaal afgezet. Ontruiming zou in 
een latere fase kunnen als het rampterrein lang in tact blijft. 

15 Identificeren van 
slachtoffers 

Het bergen van drenkelingen (overleden slachtoffers) kan 
een klus zijn die dagen tot weken gaat duren. De 
mogelijkheid bestaat dat een stoffelijk overschot door 
stroming op een hele andere locaties aanspoelt of wellicht 
helemaal niet meer te vinden is. 

16 Begidsen/verkeers
begeleiding 

Begeleiding van ambulances is noodzakelijk vanuit de 
aanlandingsplaats naar ziekenhuizen in de omgeving. Op 
het water is dit proces minder van toepassing. 

 
 

3.3.5 Toelichting deelprocessen rampenbestrijding cluster bevolkingszorg 

 
No. Deelproces Korte omschrijving 
18 Voorlichten en 

informeren 
bestuurlijke voorlichting regelt de provincie, conform het 
CRW (hiervoor is een draaiboek aanwezig). Operationele 
voorlichting is een taak van het OT. Informatieverstrekking 
aan doelgroepen is een taak van de gemeente. 
Verschillende teams moeten hierover goed afstemmen om 
taken uit te voeren 

19 Opvangen en 
verzorgen 

Voor alle mogelijke scenario's met veerboten geldt dat er 
ook niet gewonde personen bij betrokken zijn. Vanuit een 
"save haven" op het water gaan deze personen naar het 
land. Op het land zijn er voor deze doelgroep 
opvanglocaties (bijvoorbeeld een sporthal). Als deze 
personen allemaal natte kleding hebben kan dit problemen 
opleveren. Er zijn calamiteitencontainers van de SAMIJ; een 
is er gestationeerd in Sneek.  

21 Registratie van 
slachtoffers (CRIB) 

Rekening houden met vermissing van drenkelingen 

22 Voorzien in 
primaire 
levensbehoeften 

Er moet voldoende transportcapaciteit aanwezig zijn om 
opvarenden van aanlandingsplaatsen naar de verschillende 
opvanglocaties in de gemeente te brengen. 
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3.3.6 Toelichting deelprocessen rampenbestrijding cluster nautische processen 

 
No. Deelproces Korte omschrijving 
26 Search and Rescue Redding van personen kan vanuit het water, reddingsvlotten 

of vanuit de veerboot plaatsvinden. In alle gevallen moeten 
de geredde personen naar een veilige plek, "save haven". 
Uiteindelijk moeten alle opvarenden naar een plek 
(aanlandingsplaats) aan land. Alle veerboten kunnen 
evacueren en hebben daarvoor middelen aan boord zoals 
reddingsvesten, reddingsvlotten en in enkele gevallen ook 
glijgoten om vanaf grote hoogte het wateroppervlak te 
bereiken.  

27 Waterstaatkundige 
zorg 

Het treffen van maatregelen bij ernstige verontreiniging of 
aantasting van de bodem onder het oppervlaktewater door 
Rijkswaterstaat 

28 Nautische zorg De nautisch beheerder heeft de taak om het hulpverlenings-
gebied, zo spoedig mogelijk af te schermen, immers de 
beheerder moet zorgen voor vlot en veilig verkeer op het 
water. Het verzoek en de relevante informatie komt van de 
OSC. Ook het afschermen van een zoekgebied kan tot de 
taken behoren. 
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Bijlagen : Deel A 
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Bijlage 1 : Deel A Afkortingen nautisch / land en hun betekenis 
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Afkortingen nautisch 

Afkorting Betekenis 
AIS  Automatic Identification System (scheepsidentificatie met 

VHF-bereik)  
ARCC  Aeronautical Rescue Co-ordination Centre  
Bf  Beaufort (schaal van windkracht)  
BVA  Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaring op zee  
CCC  Communicatie Coördinatie Centrum  

(Continu bezet centrum KWC)  
CEPCO  Co-ordinated Extended Pollution Control Operation  

(Bonn Agreement)  
CMW Centrale Meldpost Waddenzee 
COSPAS/SARSAT  Search and Rescue satellite system  
CZSK  Commandant Zeestrijdkrachten  
DCMR  Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond  

(Milieudienst Rijnmond)  
DGTL  Transport en Luchtvaart (directoraat van V&W, vh. DGG)  
DGPS  Differential GPS  

(zeer nauwkeurige plaatsbepaling met behulp van GPS)  
DKW  Directeur Kustwacht  
DWP  Dienst Waterpolitie  
DW-route  Diepwaterroute (onderdeel van VSS)  
ED-verdrag Eemsdollard- Verdrag 
EEZ  Exclusieve Economische Zone  

(valt samen met de buitengrens van het NCP)  
ELT  Emergency Locator Transmitter  
EPIRB  Emergency Position Indicating Radio Beacon  
GHOR  Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen  
GMDSS  Global Maritime Distress and Safety System  
GPS  Global Positioning System  

(satellietplaatsbepalingsysteem)  
GSP Groningen Sea Ports 
IBN Interdepartementaal Beleidsteam Noordzee 
IMO  International Maritime Organization  
INMARSAT  International Maritime Satellite  
IVW-TZ  Inspectie Verkeer en Waterstaat – Toezichteenheid 

Scheepvaart  
ISPS  International Ship and Port Facility Security code  
JRCC  Joint (aeronautical and maritime) Rescue Co-ordination 

Centre  
KHLP  Kustwacht Handhavings- Luchtwaarnemerspoule  
KLPD  Korps Landelijke Politiediensten  
KNBRD  Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van  

Drenkelingen (Reddingsbrigades Nederland)  
KNRM  Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij  
KNWV  Koninklijke Nederlandse Watersport Verbond  
KWC  Kustwachtcentrum  
KW  Kustwacht  
MEDEVAC  Medische Evacuatie  
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Afkorting Betekenis 
MHKC  Marine Hoofdkwartier en Kustwachtcentrum  
MRCC  Maritime Rescue Co-ordination Centre  
MVKK  Marine Vliegkamp De Kooy (te Den Helder)  
NCP  Nederlands Continentaal Plat  

(valt samen met de buiten grens van de EEZ)  
NOREX  Noordzee Rampen Exercise  
NRB  Nood Radio Bakens (ELT, EPIRB, PLB)  
NSV  Nood Spoed en Veiligheidsverkeer  
OFFEX  Off-shore exercise  
OIS  Operationeel Informatie Systeem  
OT  Operationeel Team  

(Opschaling KWC, assistentie CCC i.g.v. calamiteiten)  
OPPLAN Operationeel Plan 
OSC On Scene Coördinator 
PKHN  Permanente Kontaktgroep Handhaving Noordzee  
PLB  Personal Locator Beacon  
RHIB  Rigid Hull Inflatable Boat  

(snelle opblaasrubberboot met harde bodem)  
RMA  Radio Medisch Advies  
RMD  Radio Medische Dienst  
RWS-NZ  Rijkswaterstaat dienst Noordzee  

(directoraat van V&W vh. DNZ)  
SAMIJ  Samenwerkingsregeling voor de ongevallenbestrijding in 

het IJsselmeer  
SAR  Search and Rescue  
SARIS  Search And Rescue Information System  

(KW SAR-computerprogramma)  
SASS  Ship Security Alert System (onderdeel van het ISPS)  
SLAR  Side Looking Airborne Radar  

(Radar Coast Guard 01 Dornier)  
SOL  Stand-by Op Locatie  
SOLAS  Safety Of Life At Sea (IMO-convention)  
SOW  Samenwerkingsovereenkomst Ongevalbestrijding  

Waddenzee  
SRR  Search and Rescue Region  
STZ  Scheepvaartreglement Territoriale Zee  
TTW  Territoriale wateren  
UTT  Uitwijk Training en Test Centrum  

(uitwijk faciliteit CCC van het KWC)  
VLS  Voice Logging System  
VMD  Vaarwegmarkeringsdienst  
VMS  Vessel Monitoring System  

(vissersschepen volgsysteem via satelliet)  
VSS  Verkeersscheidingsstelsel  
VTS  Vessel Traffic Service (Verkeersinformatie)  
Wet BON  Wet Bestrijding Ongevallen Noordzee  
WSA Wasser-und Schifffahrtsamt 
ZVC Zeeverkeerscentrale 
ZVP Zeeverkeerspost 
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Afkortingen land 

 
Afkorting Betekenis 
ABP Ambulancebijstandplan 
AC Actiecentrum / Alarmcentrale 
AGS Adviseur gevaarlijke stoffen 
Ambstat Verzamelplaats van ambulances, dichtbij het incident 
AVD Audiovisuele dienst 
BIR Besluit informatie rampen en zware ongevallen 
BRI Besluit rampbestrijdingsplannen inrichtingen 
BRW Brandweer 
Brzo'99 Besluit risico’s zware ongevallen 1999 
BT Beleidsteam 
BTW Beleidsteam Waddenzee 
BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
B&W Burgemeester en Wethouders 
CdK Commissaris der Koningin 
CDT Commandant 
CGV Coördinator gewondenvervoer 
CoPI Commandoplaats incident 
CP Coördinatiepost 
CRIB Centraal registratie- en informatiebureau 
CRW Coördinatieplan Rampbestrijding Waddenzee 
GBO Grootschalig bijzonder optreden (politie) 
GBT Gemeentelijk Beleidsteam 
GHOR Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen 
GN Gewondennest 
GNK-C Geneeskundige combinatie 
GRIP Gecoördineerde Regionale Incidentsbestrijdings 

Procedure 
GSP Gewondenspreidingsplan 
KLPD Korps Landelijke Politie Dienst 
KWC Kustwachtcentrum 
LCC Landelijk coördinatiecentrum 
LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij 
LOP Leidraad Operationele Prestaties 
MBC Medische behandelcapaciteit 
MKA Meldkamer Ambulancezorg 
MMT Mobiel Medisch Team 
NCC Nationaal coördinatiecentrum 
NVC Nationaal voorlichtingscentrum 
OPVC Opvangcentrum 
OT Operationeel team 
OvDB Officier van Dienst Brandweer 
OvDG Officier van Dienst Geneeskundig 
OvDP Officier van Dienst Politie 
PCC Provinciaal Coördinatiecentrum 
RBP Rampbestrijdingsplan 
RB-potentieel Rampbestrijdingspotentieel 
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Afkorting Betekenis 
RBT Regionaal Beleidsteam 
RCC Regionaal Coördinatie Centrum 
RGF Regionaal Geneeskundig Functionaris 
RIT Rampenidentificatieteam 
ROB Regionaal Operationeel Basisplan 
RVD Rijksvoorlichtingsdienst 
SIGMA Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie 
SO Slachtoffer 
T1 so Slachtoffers die levensbedreigend gewond zijn en 

waarbij binnen 2 uur definitieve stabilisatie in ziekenhuis 
moet zijn gestart 

T2 so Slachtoffers die levensbedreigend tot zwaar gewond zijn 
en waarbij binnen 6 uur definitieve stabilisatie in 
ziekenhuis moet zijn gestart 

T3 so Categorie slachtoffers dat licht gewond is.  
Geen standaardtijd voor behandeling 

UGS Uitgangsstelling 
UOC Unit Operationele Coördinatie (onderdeel van KLPD) 
VC Verbindingscommandovoertuig 
VG Verzamelplaats gewonden 
Wrzo Wet rampen en zware ongevallen 
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Bijlage 2 : Deel A Begrippen (nautisch / land / bronvermelding) 
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Begrippen nautisch 

 
 
Aanlandingsplaats  
Plaats waar een hulpverleningsvaartuig of helikopter aanlandt, tevens geschikt voor 
overladen van slachtoffers in andere vervoersmiddelen. (Bron: HVR en Waddenzee) 
 
Aanlandingsprocedure  
Procedure die gevolgd wordt voor, tijdens en na de aanlanding. (Bron: HVR) 
 
Ankerplaats 
Een plaats in een haven of andere zone binnen de jurisdictie van een haven waar schepen 
voor anker kunnen liggen. (Bron: EG Richtlijn Havenstaatcontrole 2005) Ook op reden en 
vaarwegen worden ankerplaatsen aangewezen. 
 
Chartervaart 
Het geheel van commercieel geëxploiteerde schepen met overnachtingsmogelijkheid voor 
de opvarenden. (Bron: KNRM) 
 
Cruiseschip 
Een zee- of binnenvaartschip dat bestemd is voor het vervoer van passagiers met 
overnachtingsmogelijkheid. 
 
Fast ferry 
Zie veerboot (met een kruissnelheid hoger dan 18 knopen). (Bron: KNRM) 
 
Haven 
Een rede, pier of steiger en in het algemeen iedere plaats, al of niet in zee, waar schepen 
ligplaats kunnen hebben of waar opvarenden en zaken ingescheept of ontscheept kunnen 
worden. (Bron: Wet voorkoming verontreiniging door schepen) 
 
Hulpverleningsvaartuig  
Een vaartuig dat specifiek wordt ingezet voor het hulpverleningsproces op het water met 
als primaire taak het redden van mens en dier. 
 
Incident  
Een aanvaring, een stranding of een ander incident met een schip bij de navigatie, dan 
wel een ander voorval aan boord van het schip of daarbuiten, dat materiele schade aan 
het schip of aan zaken aan boord daarvan veroorzaakt of dreigt te veroorzaken.  
(Bron: Noordzee) 
 
Incidentbestrijdingsvaartuig  
Een vaartuig dat specifiek wordt ingezet voor de bestrijding van incidenten aan boord van 
schepen en/of het bestrijden van uitstromende gevaarlijke stoffen op het water of de 
effecten daarvan. Het vaartuig dient hiervoor te zijn uitgerust met een diversiteit aan 
materialen, en dient te worden bemand met speciaal voor deze taak opgeleid personeel.  
(Bron: Westerschelde) 
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Inschepingsplaats  
Plaats waar (zwaar) materiaal aan boord van een vaartuig wordt gebracht, eventueel met 
behulp van kranen. (Bron: Westerschelde) 
 
Kustwacht 
Samenwerkingsorgaan van rijksdiensten voor de operationele uitvoering van de rampen- 
en incidentenbestrijding op zee. (Bron: Noordzee) 
 
Kustwachtcentrum 
Kustwachtcentrum is het Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) te Den Helder van het 
Ministerie van Defensie dat dient als informatiecentrum voor de uitvoering van 
kustwachttaken en fungeert als operationeel commandocentrum, nationaal maritiem en 
aëronautisch reddingscoördinatiecentrum, centrale meldkamer en maritieme 
assistentiedienst.  
(Bron: Besluit instelling Kustwacht) 
 
Liaison CoPI 
De liaison is een persoon vanuit het CoPI die plaats neemt op het platform van de OSC. De 
liaison is een persoon van een hulpverleningsdienst (Brandweer, GHOR, Politie) op OVD-
niveau en voert de rol ontkleurd uit. 
 
Ongeval  
Een aanvaring, een stranding of een ander incident met een schip bij de navigatie, dan 
wel een ander voorval aan boord van het schip of daarbuiten, dat materiële schade aan 
het schip of aan zaken aan boord daarvan veroorzaakt of dreigt te veroorzaken.  
(Bron: Wet BON) 
 
On-Scene-Coördinator (OSC)  
De On Scene Coördinator is de leidinggevende ter plaatse incident over de SAR-actie. 
Aanwijzing van de OSC is een verantwoordelijkheid van het KWC in haar rol als het 
nationale maritieme redding coördinatiecentrum (MRCC). 
 
Oppervlaktewater  
Waterkolom plus waterbodem. Water in rivieren, sloten, plassen, meren, weteringen, 
venen, beken en wielen. (Bron: Waterschap Rivierenland) 
 
Opstapplaats  
Personeel en/of materiaal kan daar opstappen of overgezet worden. Deze zijn zowel via 
land als water te bereiken. 
 
Partyschip 
Een commercieel geëxploiteerd schip zonder overnachtingsmogelijkheden voor 
passagiers en met een capaciteit van tenminste 50 opvarenden. (Bron: KNRM) 
 
Platform OSC 
De OSC moet een redelijk stabiel platform hebben met voldoende menskracht voor deze 
extra taak, beschikken over voldoende plot- en communicatiemiddelen en in staat zijn 
voor langere duur ter plaatse de coördinatie op zich te nemen. 
 
Kapitein  
Degene die het gezag heeft over het schip. (Bron: Wet BON) 
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Redden van drenkeling 
Alle maatregelen en voorzieningen die getroffen moeten worden om opvarende van 
schepen of inzittende van luchtvaartuig uit het water in de directe omgeving van het 
ongeval te redden en te vervoeren naar een plaats waar verdere behandeling kan 
plaatsvinden. 
 
Ruime binnenwateren 
Alle binnenwateren waarover de Kustwacht een SAR-verantwoordelijkheid heeft en die de 
KNRM tot haar dekkingsgebied rekent: 
1. Waddenzee Oost (inclusief Eems-Dollard) 
2. Lauwersmeer 
3. Waddenzee Midden 
4. Waddenzee West 
5. IJsselmeer 
6. Markermeer 
7. Zwartemeer 
8. Randmeren (te weten: Veluwerandmeren (tussen de sluizen: Drontermeer, 

Velumemeer, Wolderwijd, Nuldernauw), Ketelmeer en Vossemeer)  
9. Nijkerkernauw, Eemmeer, Gooimeer en IJmeer 
10. Haringvliet 
11. Hollands Diep tot aan de Moerdijkbrug 
12. Grevelingenmeer 
13. Krammer en Volkerak 
14. Oosterschelde inclusief Keten en Verdronken Land van 
1. Zuid-Beveland 
15. Veersemeer 
16. Westerschelde 
Alle binnenwateren zijn gemeentelijk ingedeeld. (Bron: KNRM) 
 
Search And Rescue (SAR) 
De opsporing en redding van in nood verkerende bemanningen en passagiers van 
vliegtuigen, schepen en offshore mijnbouwinstallaties binnen het geografische gebied 
waarvan de grens aan de zeezijde is omschreven in de publicatie SAR 2 circulaire 2 van de 
Internationale Maritieme Organisatie, zijnde de grens van de Nederlandse exclusieve 
economische zone, en dat zich aan de landzijde uitstrekt over de Nederlandse 
kustwateren, de Waddenzee, het IJsselmeer, met inbegrip van de randmeren, en de 
Zuidhollandse en Zeeuwse stromen. 
Voor incidenten met luchtvaartuigen valt het verantwoordelijkheidsgebied samen met het 
in het ‘European Air Navigation Plan’ van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie 
(ICAO) omschreven SAR-gebied (‘Search and Rescue Region’ – SRR). (Bron: SAR) 
 
Scheepsbrandbestrijding  
Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand en brandgevaar gericht op het 
herstellen van de fysieke veiligheid van het schip, de lading en de directe omgeving 
daarvan.  
(Bron: Rampbestrijdingsplan Westerschelde) 
 
Schip 
Elke vaartuig, met inbegrip van een vaartuig zonder waterverplaatsing en een 
watervliegtuig, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als middel tot verplaatsing te 
water. (Bron: BPR) 
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Vaarweg  
Elk voor het openbaar verkeer met schepen openstaand water.  
(Bron: Binnenvaartpolitiereglement) 
 
Veerboot 
Een nationaal opererend passagiersschip dat valt onder de regelgeving van de 
Scheepvaart Inspectie (SI) en geplande diensten vaart. (Bron: KNRM) Schip dat is 
gebouwd of bestemd voor het bedrijfsmatigvervoer van meer dan 12 personen buiten de 
bemanning alsook van voertuigen op meer dan twee wielen, en dat een bootdienst 
onderhoudt tussen twee of meer aanlegplaatsen gelegen aan de Dollard, de Eems, de 
Waddenzee, met inbegrip van de verbindingen met de Noordzee, of de Westerschelde en 
de zeemonding daarvan, met inbegrip van de waterwegen tussen Zeeuws-Vlaanderen 
enerzijds en Walcheren en Zuid-Beveland anderzijds. (Bron: Binnenschepenbesluit) 
 
Vluchthaven 
Een ligplaats, waaronder ook een aangewezen ankerplaats, waar verdere afhandeling van 
een vaartuig met problemen kan plaatsvinden. (Bron: Westerschelde) 
 
Watersysteem  
Water, oever en bodem. (Bron: Samij) 
 
Wrakken 
Vaartuigen, overblijfselen van vaartuigen en alle andere voorwerpen in openbare wateren 
gestrand, gezonken of aan de grond geraakt, of vastgeraakt op of in waterkeringen of 
andere waterstaatswerken. (Bron: Wrakkenwet) 
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Begrippen land 

 
 
Actiecentrum (AC) 
De plaats van waaruit een dienst of organisatie de eigen bijdrage aan de rampbestrijding 
regelt (zie ook gemeenschappelijk actiecentrum). (Bron: HVR) 
 
Afschaling 
Als de bestrijding van het incident de afronding nadert en ook de directe effecten geen 
operationele aansturing meer behoeven, wordt met de afschaling van de ingezette 
hulpdiensten en de bestuurlijke gremia begonnen. Afhankelijk van de stand van zaken 
zal, veelal per kolom, fasegewijs afgebouwd worden. (Bron: HVR) 
 
Alarmeren 
Het geven van een attentiesignaal dat, al dan niet via hetzelfde medium, dient te worden 
gevolgd door een oproep (eenheden/diensten) of een waarschuwing (o.a. het publiek). 
(Bron: HVR) 
 
Beleidsteam 
Orgaan, waarbinnen onder voorzitterschap van de burgemeester of Commissaris der  
Koningin besluitvorming, beleidsbepaling en beleidscoördinatie plaatsvindt.  
(Bron: HVR) 
 
Bevoegd gezag 
Het bevoegd gezag is het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het geven van een 
beschikking of het nemen van een ander besluit. (Bron: Wet milieubeheer) 
 
In uitvoering: 
Al naar gelang de van toepassing zijnde wettelijke bepaling is dit bijvoorbeeld de 
burgemeester, de voorzitter van de regionale brandweer, de Commissaris van de 
Koningin, een minister. (Bron: HVR) 
 
Bijstand 
Aanvullend potentieel van buiten de eigen dienst, aangevraagd door het bevoegd gezag.  
(Bron: HVR) 
 
Bronbestrijding  
Het bestrijden van het incident op locatie. (Bron: Westerschelde) 
 
Calamiteit  
Een zwaar ongeval of niet-ongeval met grote materiële schade waarbij een 
gecoördineerde inzet van meerdere parate en niet-parate diensten en eventueel andere 
maatschappelijke organisaties vereist is, waarvan de gevolgen en uitstralingseffecten 
beheersbaar zijn (of lijken), en waarbij stabilisatie binnen redelijke tijd haalbaar is (of 
lijkt), maar waarbij escalatie niet uitgesloten is te achten. Ook genoemd: "grootschalig 
incident", "niet-ramp", "bijna-ramp", "dreigende ramp". (Bron: Model Rampenplan) 
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Commando Plaats Incident (CoPI) 
Het CoPI bestaat uit de commandant plaats incident met zijn operationele staf. Op 
verzoek van de leider CoPI kan het team eventueel worden aangevuld met één of 
meerdere functionarissen die vanuit hun specialisme en toegevoegde waarde kunnen 
leveren aan het functioneren van het CoPI. (Bron: HVR) 
 
Coördinerend bestuurder 
Een van de vooraf aangewezen bestuurder die zorgt voor afstemming bij rampen. Een 
voorbeeld van een coördinerend bestuurder is een coördinerend burgemeester die als 
taak heeft bij rampen met een bovenlokaal karakter de betrokken burgemeesters te 
ondersteunen als opgeleide adviseur en die het Regionaal Beleidsteam (Bron is HVR), met 
daarbij de opmerking dat daarin enkel gesproken wordt over een coördinerend 
burgemeester en hier een aanvulling wordt gemaakt in de vorm van een coördinerend 
bestuurder. De coördinerend bestuurder fungeert als aanspreekpunt voor de Operationeel 
Leider. 
 
Crisis 
Een ernstige verstoring van de basisstructuren dan wel aantasting van fundamentele 
waarden en normen van het maatschappelijk systeem. (Bron: HVR) 
 
Effectbestrijding  
Het bestrijden van de gevolgen van de effecten van het incident voor de omwonenden, 
milieu en de omliggende bedrijven. (Bron: Westerschelde) 
 
Effectgebied  
Het verder benedenwinds of in het stroomgebied gelegen gedeelte van de gevarenzone na 
een incident of ramp. Dit is het gebied waarbinnen de gevaarlijke stoffen vrijkomen, zich 
verspreiden en mogelijke (gezondheids)schade aanrichten. In dit gebied kan het nodig 
zijn maatregelen ten aanzien van de bevolking en/of het milieu te nemen.  
(Bron: Model Rampenplan) 
 
Effect op het land  
Situaties op zee met gevolgen voor het land. De acties te land vinden plaats onder leiding 
van de daarvoor verantwoordelijke autoriteiten. (Bron: Noordzee) 
Er is sprake van effect op het land indien er één of meer rampbestrijdingsprocessen op 
het land worden opgestart als gevolg van het incident. 
 
Evacuatie 
Een door de overheid gelaste verplaatsing van groepen personen in Nederland met 
daaronder begrepen: 
vervoer(sbegeleiding), opneming, verzorging en terugkeer van deze groepen, de 
voorbereiding daarvan en de nazorg. (Bron: HVR) 
 
Gemeenschappelijke actiecentrum 
Eén actiecentrum van enkele diensten, eventueel uit verschillende gemeenten, dat gericht 
is op één of meer activiteiten in een niet scherp af te bakenen of onsamenhangend 
gebied. (Bron: HVR) 
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Geneeskundige hulpverlening 
Het organiseren van de hulpverleningsactiviteiten op het gebied van de somatische en 
psychosociale zorg en de preventieve en openbare gezondheidszorg naar aanleiding van 
een zwaar ongeval of een ramp, de gewondenzorg door militairen daaronder niet 
begrepen. (Bron: Wghor) 
 
Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP) 
Uitwerking van het opschalingsproces in coördinatiealarmfasen. Elk coördinatiealarm 
heeft zijn eigen kenmerken, die gebaseerd zijn op de bijbehorende taken, bevoegdheden 
of verantwoordelijkheden. (Bron: HVR) 
 
Incidentbestrijding  
Het geheel van overheidsmaatregelen inzake de voorbereiding op de bestrijding van 
incidenten, de daadwerkelijke bestrijding en de nazorg ervan. 
 
Informatiemanager  
De informatiemanager organiseert de informatievoorziening met als doel het tijdig 
verkrijgen en het actief beschikbaar stellen van alle relevante informatie met betrekking 
tot het incident aan alle disciplines van de regionale crisisorganisatie, zodat de 
informatievoorziening op een eenduidige wijze georganiseerd wordt. (Bron: 
Westerschelde) 
 
Luchtvaartuig  
Toestel, dat in de dampkring kan worden gehouden ten gevolge van krachten, die de lucht 
daarop uitoefent, anders dan de krachten van de lucht tegen het aardoppervlak. 
(Bron: Wet luchtvaart) 
 
Monodisciplinair optreden 
Elke hulpverleningsdienst werkt volgens eigen regels en procedures en er is geen 
behoefte aan structurele coördinatie. 
 
Multidisciplinair optreden 
Door de complexiteit van het incident is er behoefte aan structurele coördinatie en treden 
de hulpverleningsdiensten op het land en op het water gecoördineerd op om het incident 
te bestrijden. 
 
Nazorg 
Geheel van maatregelen gericht op terugkeer naar de normale situatie. (Bron: HVR) 
 
Officier van Dienst 
Piketfunctionaris van de parate diensten (brandweer, politie, GHOR) die volgens rooster is 
belast met hulpverleningseenheden bij branden en ongevallen. 
(Bron: IRW Oevergemeenten Gelderland Zuid) 
 
Operationele leiding  
De bevoegdheid tot het in opdracht van de burgemeester geven van bindende 
aanwijzingen aan commandanten/hoofden van de bij de rampbestrijding samenwerkende 
zelfstandige diensten, zonder daarbij te treden in de bevoegdheden van de 
commandanten/hoofden van de diensten aangaande de wijze van uitvoeren van de taken 
op de gemeentelijk ingedeelde gebieden. (Bron: HVR) 
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Operationeel leider 
Degene die de leiding over de brandweer heeft in de gemeentelijk ingedeelde gebieden, is 
tevens belast met de operationele leiding van de bestrijding van een ramp of een zwaar 
ongeval, tenzij de burgemeester een andere voorziening treft. (Bron: Wrzo)  
Deze functionaris is door het bevoegd gezag aangewezen om de operationele leiding over 
de gehele multidisciplinaire operatie uit te oefenen. Hij adviseert de burgemeester in het 
beleidsteam over operationele aangelegenheden. 
Beleidsbeslissingen vertaalt hij binnen het operationeel team in operationele opdrachten 
en hij coördineert de uitvoering daarvan. (Bron: HVR) 
 
Operationeel team  
Een team van vertegenwoordigers van de betrokken diensten/organisaties in een 
gemeentelijke of provinciale rampenstaf dat onder leiding van respectievelijk de 
operationeel leider (GRS) of de stafcoördinator (PRS) een gecoördineerde uitvoering van 
de rampbestrijding bevordert. (Bron: HVR) 
 
Opschalen 
Het veranderingsproces tijdens een ramp van het functioneren van het bestuur, de parate 
diensten en de gemeente, vanuit de dagelijkse situatie naar één regionale 
organisatievorm waarmee een ramp multidisciplinair wordt bestreden. Opschaling is 
uitgewerkt in coördinatiealarmfasen; ook wel Gecoördineerde Regionale 
Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP) genoemd. (Bron: HVR) 
 
Preventie 
Geheel van maatregelen gericht op het zo klein mogelijk houden van risico’s en de 
gevolgen van eventuele ongevallen te beperken. (Bron: HVR) 
 
Preparatie 
De voorbereiding op de acute bestrijding van ongevallen en rampen. (Bron: HVR) 
 
Pro-actie 
Het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid. (Bron: HVR) 
 
Procesverantwoordelijke 
De organisatie die verantwoordelijk is voor een adequate uitvoering van een van de 
28 rampbestrijdingsprocessen. 
 
Ramp of zwaar ongeval 
Een gebeurtenis waardoor een ernstige verstoring van de openbare veiligheid is ontstaan, 
waarbij het leven en de gezondheid van vele personen, het milieu of grote materiële 
belangen in ernstige mate worden bedreigd of zijn geschaad, en waarbij een 
gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines is vereist 
om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. (Bron: Wrzo) 
 
Rampbestrijdingsplan  
Beleid ten aanzien van de vastgestelde rampen en zware ongevallen waarvan de plaats, 
aard en gevolgen voorzienbaar zijn. Hierin is het geheel van de bij die ramp of dat zware 
ongeval te nemen maatregelen opgenomen. (Bron: Wrzo)  
Met ‘plaats’ wordt niet slechts één gebied bedoeld, maar naar analogie van de HVR ook 
een object of een traject (zoals spoorweg, weg, vaarwegen of watergebied). 
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Rampbestrijdingsproces  
Een hulpverlenings- of rampbestrijdingsactiviteit die van wezenlijk belang is in een of 
meer ramptypen. De processen kunnen geclusterd worden naar bron- en effectbestrijding, 
geneeskundige hulpverlening, rechtsorde en verkeer, bevolkingszorg en nautische 
processen. Voor incidentbestrijding op het water zijn 3 extra rampbestrijdingsprocessen 
benoemd t.o.v. de processen op het land, voor de ‘waterpartijen’ (= nautische processen). 
(Ook deelproces of hulpverleningsproces) 
 
Rampenbeheersing 
Het geheel van overheidsmaatregelen inzake het voorkomen en beperken van risico’s die 
tot rampen en zware ongevallen kunnen leiden, de voorbereiding op de bestrijding van 
rampen en zware ongevallen, de daadwerkelijke bestrijding en de zorg na rampen. 
Rampenbeheersing omvat het risicobeleid van de overheid en de rampenbestrijding. 
(Bron: HVR) 
 
Rampenbestrijding 
Het geheel van overheidsmaatregelen inzake de voorbereiding op de bestrijding van 
rampen en zware ongevallen, de daadwerkelijke bestrijding en de zorg na rampen.  
(Bron: HVR) 
 
Rampenplan 
Een organisatieplan waarin in algemene zin is aangegeven hoe in geval van een ramp of 
een dreigende ramp gehandeld dient te worden te einde tot een doelmatig bestrijden van 
de ramp en de gevolgen daarvan te komen. (Bron: HVR) 
 
Rampgebied 
Deel van het Nederlands grondgebied waarvoor buitengewone omstandigheden in de zin 
van de rampenwet zijn afgekondigd. (Bron: HVR) 
 
Ramptype 
Een categorie van mogelijke rampen, die qua soort effecten en qua ontwikkeling in de tijd 
op elkaar lijken. (Bron: HVR) 
 
Regionaal Beleidsteam (RBT) 
Het door de coördinerend bestuurder samengestelde orgaan dat hem bij de bestuurlijke 
coördinatie van het zware ongeval of ramp bij staat. (Bron: Waddenzee) 
 
Repressie 
Het daadwerkelijk bestrijden van onveiligheid en het zorgen voor de daarbij behorende 
hulpverlening. (Bron: HVR) 
 
Waakvlamovereenkomst 
Een overeenkomst met een derde bedrijf of organisatie, die tot doel heeft om bij 
ongevallen (indien nodig) een aanzienlijke uitbreiding van het hulpverleningspotentieel te 
kunnen bereiken. (Bron: Samij) 
 
Waarnemen en meten  
Handelingen die moeten worden verricht om de bronsterkte en het mogelijk 
verspreidings- en of effectgebied van een emissie van gevaarlijke stoffen op een 
betrouwbare wijze vast te stellen ten einde de juiste maatregelen voor het bron- en 
effectgebied te kunnen vaststellen. (Bron: Rampbestrijdingsplan Westerschelde) 
 



 
 
 

projectnr.  174353   070979 - Z59 Rampbestrijdingsplan 
 31 oktober 2007,  revisie 06 Veerdiensten Waddenzee 

 
 
 

   

 

Zorgnormen 
De beschrijving van de gewenste inzet bij een hulpvraag met een specificatie van de 
volgende onderdelen: 
• de uitruk- en opkomsttijd; 
• de kwantiteit van materiaal en personeel; 
• de kwaliteit van inzet van materiaal en personeel; 
• de opschalingscapaciteit in tijd. 
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Begrippen bronvermelding 

 
Ten behoeve van de inventarisatie van de juiste terminologie en definities is als basis 
gebruik gemaakt van de begrippenlijst zoals deze is opgenomen in de conceptstukken 
van het project Waterrand. 
Binnen het project Waterrand zijn onderstaande bronnen geraadpleegd. In de 
begrippenlijst is de bron aangegeven met de benoemde afkorting. Hierbij gelden bronnen 
als wet en regelgeving als richtinggevend, boven de uitvoeringsplannen. 
 
- Besluit instelling Kustwacht 
- Binnenschepenbesluit 
- Binnenvaartpolitiereglement 
- Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee (Waddenzee) 
- Coördinatieplan Incidentbestrijding Westerschelde (Westerschelde) 
- EG Richtlijn Havenstaatcontrole, 2005 
- Handboek Voorbereiding Rampenbestrijding, juni 2003 (HVR) 
- Havenbeveiligingswet 
- Intergemeentelijk Rampbestrijdingsplan Waterwegen, Oevergemeenten Gelderland-

Zuid, oktober 2004 (IRW Oevergemeenten Gelderland-Zuid) 
- Model Rampenplan 
- Prestatienormen voor SAR op ruime binnenwateren 2006 Koninklijke Nederlandse 

Redding Maatschappij (KNRM) 
- Rampenplan voor de Noordzee, 2006 (Noordzee) 
- Rampbestrijdingsplan Westerschelde 
- Samenwerkingsregeling voor de ongevalbestrijding in het 
- IJsselmeergebied (Samij) 
- Regeling inzake de SAR-dienst, 1994 (SAR) 
- Vreemdelingenbesluit 2000 (Vb 2000) 
- Waterschap Rivierenland 
- Wet Bestrijding Ongevallen op de Noordzee (Wet BON) 
- Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (Wghor) 
- Wet luchtvaart 
- Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo) 
- Wet voorkoming verontreiniging door schepen 
- Wrakkenwet, juli 1934 (Wrakkenwet) 
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Bijlage 3 : Deel A Toelichting deelprocessen rampenbestrijding 

 
 

1.1 Toelichting deelprocessen rampenbestrijding cluster coördinatie 
 
No Deelproces Korte omschrijving 
I Bestuurlijke 

coördinatie 
Het bestuurlijk coördineren van een ramp, in het 
Coördinatieplan Rampenbestrijding Waddenzee wordt dit 
verder behandeld, wordt in dit plan verder niet uitgewerkt. 

 
 

1.2 Toelichting deelprocessen rampenbestrijding cluster bron- en  
effectbestrijding 

 
No Deelproces Korte omschrijving 
1 Bestrijden van 

brand en emissie 
gevaarlijke stoffen 

Het voorkomen van uitbreiding en het terugdringen van de 
fysieke oorzaak en de daarmee samenhangende effecten 
van een ramp of zwaar ongeval. 

2 Redden en 
technische 
hulpverlening 

Door middel van redden en technische hulpverlening krijgen 
slachtoffers toegang tot de geneeskundige hulpverlening 

3 Ontsmetten van 
mens en 
dier 
 

Het zo snel mogelijk ontsmetten van mens en dier om de 
gevolgen van chemische, biologische en/of radioactieve 
besmetting (inwendig en/of uitwendig) te voorkomen dan 
wel te beperken. 

4 Ontsmetten van 
voertuigen 
en infrastructuur 
 

Het voorkomen van uitbreiding van radioactieve, chemische 
en/of biologische besmetting, alsmede het in stand houden 
van de hulpverleningsketen naar en van het ongevals- c.q. 
rampterrein. 

5 Waarnemen en 
meten 

Het verkennen, georganiseerd verzamelen en analyseren 
van (meet) gegevens en monsters over de aard, ernst en 
omvang van een gevaarstoestand, om beslissingen over de 
veiligheid van de bevolking en de hulpverleners te kunnen 
nemen. 

6 Waarschuwen van 
de 
bevolking 
 

Het attent maken van de bevolking op een acuut ontstane 
dreiging of feitelijke rampsituatie met als doel zodanige 
gedragsveranderingen teweeg te brengen dat materiële en 
immateriële schade zoveel mogelijk wordt beperkt. 

7 Toegankelijk, 
begaanbaar 
maken en 
opruimen 
 

Het toegankelijk maken van wegen en terreinen die niet 
meer of in voldoende mate bruikbaar zijn voor de 
rampenbestrijders door instortingen of aardverschuivingen 
dan wel door andere (natuurlijke) 
blokkades. 
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1.3 Toelichting deelprocessen rampenbestrijding cluster 
geneeskundige hulpverlening 

 
No. Deelproces Korte omschrijving 
8 Geneeskundige 

hulpverlening - 
somatisch 

Het garanderen van snelle en hoogwaardige geneeskundige 
hulp direct na het ontstaan van een ramp of een zwaar 
ongeval. Het gaat hier om een keten van samenhangende en 
georganiseerde medische en paramedische handelingen, 
vanaf het opsporen van gewonden, eerste hulp, transport 
tot het moment dat verdere behandeling in een ziekenhuis 
niet meer nodig is. 

9 Preventieve 
openbare 
gezondheidszorg 

Het voorkomen of wegnemen van de bedreiging van de 
volksgezondheid, bijvoorbeeld bij besmetting en ziekten, 
door het geven van adviezen, voorlichting of het verstrekken 
van medicatie. 

10 Geneeskundige 
hulpverlening - 
psychosociaal 

Het tijdens en na afloop van een ramp/zwaar ongeval 
opvangen van en hulp geven aan slachtoffers en 
hulpverleners, die als gevolg van de ramp c.q. het zware 
ongeval mogelijk psychisch getraumatiseerd zijn geraakt. 

 
 

1.4 Toelichting deelprocessen rampenbestrijding cluster rechtsorde en 
verkeer 

 
No Deelproces Korte omschrijving 
11 Ontruimen / 

Evacueren 
Ontruimen: het voor een korte tijd, op advies van de parate 
diensten, hun verblijfplaats doen verlaten, ten einde de 
mogelijke schadelijke gevolgen van een ramp of een zwaar 
ongeval (of dreiging daarvan) voor de betrokkenen zoveel 
mogelijk te voorkomen, dan wel te beperken. 

12 Afzetten en 
afschermen 

Het afzetten van wegen en/of het afschermen van objecten 
en terreinen met als doel het zorgdragen voor ongestoorde 
rampbestrijdings- en hulpverleningsactiviteiten. 

13 Verkeer regelen Het voorkomen, dan wel oplossen van 
verkeersopstoppingen of stremmingen, zowel binnen als 
buiten het rampterrein. Dit geldt zeker wanneer 
verkeersproblemen leiden tot onveilige situaties of tot 
stagnatie van de rampenbestrijding. 

14 Handhaven van de 
rechtsorde 

Het, in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in 
overeenstemming met de rechtsregels, ervoor zorgdragen 
dat de openbare orde en de rechtsorde daadwerkelijk 
worden gehandhaafd en dat hulp wordt verleend aan hen 
die dat behoeven. 

15 Identificeren van 
slachtoffers 

Het vaststellen van de identiteit van de overleden 
slachtoffers. 

16 Begidsen/ 
verkeers- 
begeleiding 

Het zorgdragen voor de begeleiding van transporten om de 
weg te wijzen en vrije doorgang bij knelpunten te verzorgen. 

17 Strafrechtelijk 
onderzoek 

Het opsporen van strafbare feiten 
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1.5 Toelichting deelprocessen rampenbestrijding cluster 
bevolkingszorg 

 
No. Deelproces Korte omschrijving 
18 Voorlichten en 

informeren 
Het bewust geven van hulp door informatie, gericht op 
doelgroepen die bedreigd worden of zich mogelijk bedreigd 
voelen door een dreigende ramp of een feitelijke 
rampsituatie. De volgende voorlichtingsaspecten dienen te 
worden behandeld: 

- Maatregelen die men moet nemen om de schadelijke 
gevolgen te beperken 

- De te volgen gedragslijn 
- De stand van zaken met betrekking tot de voortgang van 
de hulpverlening 

- Het begeleiden van de terugkeer naar de normale situatie 
19 Opvangen en 

verzorgen 
Het opvangen en verzorgen van daklozen, evacués en 
behandelde gewonden, inclusief dieren, voor de periode dat 
de getroffenen nog niet naar hun huizen terug kunnen 
keren. 

20 Uitvaartverzorging Het garanderen dat (grote aantallen) overleden slachtoffers 
op zorgvuldige wijze ter aarde worden besteld, ondanks 
tijdsdruk, gebrek aan begraafmogelijkheden en gevaren 
voor de volksgezondheid. 

21 Registratie van 
slachtoffers (CRIB) 

Het verzamelen, groeperen en verifiëren van informatie over 
slachtoffers, alsmede het verstrekken van algemene 
informatie aan de (coördinerend) burgemeester en het 
Gemeentelijk (of (regionaal) Beleidsteam. Via dit team komt 
deze informatie beschikbaar voor het actiecentrum 
voorlichting ten behoeve van het publiek en de pers en 
zij die bij de hulpverlening zijn betrokken. 

22 Voorzien in 
primaire 
levensbehoeften 

Het voorzien in (tijdelijke) huisvesting, voedsel/drinken, 
kleding, en dergelijke. 
 

23 Registratie van 
schade en 
afhandeling(CRAS) 

Schaderegistratie en -afhandeling is vooral van belang om, 
waar mogelijk tijdens de rampbestrijding, een juist en zo 
volledig mogelijk beeld te krijgen van de schade. 

24 Milieuzorg Het zorgen voor de kwaliteit en handhaving van het milieu. 
25 Nazorg Het verlenen van adequate nazorg aan zowel directe als 

indirecte slachtoffers, alsmede aan alle bij de hulpverlening 
betrokken organisaties/personen. 
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1.6 Toelichting deelprocessen rampenbestrijding cluster nautische 
processen 

 
No. deelproces korte omschrijving 
26 Search and Rescue Het redden van de aanwezigen, gevolgd door adequate 

opvang. 
27 Waterstaatkundige 

zorg 
Het nautische proces waaronder de zorg voor de 
waterkwaliteit, waterkwantiteit en de waterkering valt. 
Rijkswaterstaat hanteert hierbij de volgende definities:  
a) nautisch beheer: het inzetten van technische en 
juridische middelen ter ondersteuning van de navigatie; de 
ordening van het scheepvaartverkeer; het toelatingsbeleid 
van schepen op vaarwegen en het inschakelen van loodsen 
voor advisering van de verkeersdeelnemer aan boord en 
onder omstandigheden vanaf de wal.  
b) technisch beheer: het in stand houden van de 
veerverbindingen naar de Waddeneilanden en de 
zeescheepvaartwegen en beperkt zich tot het lokaal 
opruimen van drempels en vernauwingen en het plaatselijk 
verleggen van het vaarwater. 

28 Nautische zorg Het nautische proces dat zorgt voor vlot en veilig verkeer op 
het water.  
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Bijlage 4 : Deel A Overzicht C2000-kanalen 

C2000 

 
 
Verdeling Regionale standaardgespreksgroepen in de 
veiligheidsregio’s: 
 
- Bron-  Landelijk Kader Fleetmapping in C2000 
 
RMG 01 Multidisciplinair Commando in de regio COPI 
RMG 02 regionaal multidisciplinair (nader in te vullen – bestuur veiligheidsregio) 

RMG 03 ,,  - 
RMG 04 ,,  - 
RMG 05 ,,  toegewezen aan Kustwacht - KNRM 
RMG 06 ,,  toegewezen voor begeleidingen 
RMG 07 ,,  - 
RMG 08 ,,  - 
RMG 09 ,,  - 
RMG 10 Contact met landelijke diensten 
 
 
 
Bij interregionale samenwerking kan er gebruik gemaakt 
worden van landelijke multigroepen (LMG) die in beheer zijn bij 
het KLPD. 
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Bijlage 5 : Deel A Protocolmelding 

 

naam melder
naam vaartuig

Meldings protocol

gebeurtenis 
oorzaak

aantal 
opvarenden, incl. 

bemanning

positie

personen in het water
personen vermist
aard verwonding

gewonden

hulpvraag

schip zinkt, maakt water
Brand

Motor problemen
problemen met lading

enz. enz.

omstandigheden:
weerscondities, 

zeegang

is evacuatie 
opvarenden 
noodzakelijk

Gebruik Rampbestrijdingsplan 
veerdiensten Waddenzee

scenario 1 redden van mensen en dieren in nood als gevolg 
van een aanvaring / veerboot in nood

kan de haven 
bereikt worden

JANEE

NEE

JA

inzet in haven

inzet op het schip

Raadpleeg Rampbestrijdingsplan 
veerdiensten Waddenzee

scenario 1 Redden van mensen en dieren in nood
scenario 2 Ongeval / gewonden / zieken aan boord 
scenario 3 Brand aan boord van een veerboot
scenario 4 Ordeverstoring aan boord van een veerboot
scenario 5 Ongeval met gevaarlijke stoffen aan boord
scenario 6 Milieu-incident
scenario 7 Bommelding

Het is aan de volgende personen of 
instanties om te starten met handelen 
conform een scenario in het 
rampbestrijdingsplan:

Kapitein veerboot
Kustwachtcentrum
Meldkamer Fryslan
(H)OVD in het veld

 
 


