
Samenwerken & Slagkracht

Op koers voor een ve iligere  

W esterschelde

Het incident met het containerschip MSC Eyra maakte duidelijk dat 
een goede voorbereiding op de bestrijding van incidenten op de 
Westerschelde een prioriteit is. Het project Samenwerken en 
Slagkracht geeft hier concreet invulling aan.

De afgelopen maanden is e r door veel mensen uit diverse organ isa
ties veel w e rk  verzet en met een geweldig resu ltaa t: een concept 
ram pbestrijd ingsp lan is gereed. Ook de businesscase, een rappo rta 
ge over de keuzem ogelijkheden voor het versterken van de s lag 
kracht, is aan de stuurgroep van Sam enwerken & S lagkracht voo r
gelegd. Rond de zom erperiode zal du ide lijk  worden op w e lke w ijze 
de v e rs te rk in g  van s la g k ra ch t d e fin itie f w o rd t vorm gegeven. 
Gesprekken op bes tuu rlijk  niveau m et Vlaanderen zijn gaande om de 
financiering  voor een veilige W esterschelde gezam enlijk  rond te k r i j
gen.

De kom ende periode vindt de afronding van het project plaats. A is 
leden van de stuurgroep kunnen we m et recht zeggen dat w ij tro ts  
zijn op deze resu lta ten . Wij hopen dat iedereen zich tot het einde van 
het project zal w illen  blijven inzetten. Wij hebben alle vertrouw en in 
een voorspoedige afronding, zodat we m et recht kunnen zeggen: Wij 
zijn voorbereid!

K arla  Peijs
V oorz itte r stuurgroep Sam enwerken & S lagkracht 
Com m issaris van de Koningin Zeeland

Jan Lon ink
V oorz itte r Veiligheidsregio Zeeland

Provincie Zeeland

w w w .zee land.n l

http://www.zeeland.nl


Samenwerken voor een veiligere Westerschelde

Samenwerken & Slagkracht

Een rampbestrijdingsplan en het versterken van de 
slagkracht op de Westerschelde

De aftrap voor Fase II van het Project Samenwerken en Slagkracht was in septem
ber 2007 en bevatte een aantal ambitieuze doelstellingen: voor het eind van het 
jaar moest iedere werkgroep zijn resultaten klaar hebben. Die resultaten zijn voor 
het grootste deel behaald!

Jeroen Meijering, commandant Brandweer Terneuzen, is namens de Veilig- 
heidsregio Zeeland lid van de Projectgroep Samenwerken & Slagkracht II. 
Hij is verantwoordelijk voor het deeltraject Operationele Slagkracht waar
onder vijf werkgroepen vallen:
• commandovaartuigen
• repressieve middelen en menskracht
• informatievoorziening
• vluchthavens en aanlandingsplaatsen
• opzetten KNRM-post

Praktische resultaten voor een aanpak 
die werkt
Meijering: "E r lag geen geringe opdracht 
voor de werkgroepen. De leden zijn af
komstig uit verschillende Zeeuwse orga
nisaties en bedrijven en zij moesten in 
korte tijd met resultaten komen, te rw ijl 
hun reguliere w erk  doorging. A llem aal 
mensen uit de praktijk, die goed weten 
w aar het om draait. We hebben e r voor 
gekozen de werkgroepleden regelmatig 
bij e lkaar te zetten gedurende de project
periode. Het effect was dat v rijw e l nie
mand deze bijeenkomsten w ilde missen, 
omdat hun expertise dan in het e indresul
taat zou ontbreken.
Dat een aantal doelste llingen niet behaald 
is, ligt ook zeker niet aan de werkgroepen, 
m aar aan externe factoren. Het vergt 
bijvoorbeeld veel tijd voordat op bestuur

lijk  niveau afspraken zijn gemaakt." Eén 
van de concrete resultaten is het concept 
ram pbestrijd ingsp lan  W esterschelde, 
waarin een paar nieuwe onderdelen zijn 
ingebracht ten aanzien van andere ram p- 
bestrijd ingsplannen. Zo heeft R ijkswater
staat een duidelijke ro l in de ram pbe
s trijd ing gekregen en zijn e r e igenlijk  
m aar twee GRIP-niveaus: 1 en b. Verderop 
in deze nieuwsbrief leest u h ier m eer over.

Afstemming tussen Waterrand is 
geborgd
Vanuit het project zorgt Meijering, samen 
met een afgevaardigde van de KLPD en 
Rijkswaterstaat, voor de afstem m ing met 
het landelijke project Waterrand. Binnen 
Waterrand wordt gebruik gemaakt van de 
kennis en ervaring die in Zeeland is opge
daan. Er is volop gediscussieerd over ve r

schilpunten. Eén zo'n verschil betrof de 
vraag wie verantwoordelijk is voor het 
zoeken en redden van mensen op zee 
(Search and Rescue - SAR). Te land is na
m elijk  de brandweer procesverantwoor
delijk voor het redden van mensen. 
Uitgangspunt is nu geworden: hou die ver
antwoordelijkheid bij de brandweer, maar 
zet daarbij de ju iste  partijen in die kennis 
en ervaring hebben met SAR, zoals ber
gingsbedrijven.

De grens over om te komen tot

'vri jwel niemand wi lde de 
bi jeenkomsten missen'

eenduidige afspraken
Over de sam enwerking met de Provincie 
verte lt Meijering: "De Provincie Zeeland 
heeft een groot bestuurlijk  netwerk, wat 
richting de M inisteries van Verkeer en 
Waterstaat en Binnenlandse Zaken een 
voordeel is. Vanuit de Veiligheidsregio 
Zeeland zitten wij m eer in het operatione
le netwerk.
Samen levert dat een goede combinatie 
op: de Provincie is hard nodig om rand
voorwaarden te scheppen waarbinnen 'het 
veld' zaken tot stand kan brengen. Wat 
be tre ft de connecties m et België is 
Meijering positief gestemd dat zij op een
zelfde m anier tot één zorgniveau zullen en 
w illen komen voor het Belgische gedeelte 
van de Westerschelde. Tevens wordt ve r
der gekeken naar een doorvertaling van 
het project op Europees niveau, in dat 
geval -  naast België -  in samenwerking 
m et andere Europese landen, zoals 
Engeland en Frankrijk. ■



Nieuwsbrief Samenwerken en Slagkracht

Eyra zet rampbestrijdingsplan W esterschelde in 
werking
Het is kwart over elf 's ochtends op 13 februari 2008 als de MSC Eyra vastloopt op 
een strekdam bij het Verdronken land van Saeftinge. Het is erg mistig, het schip 
ligt een paar honderd meter van de Belgische grens, zit alleen met de neus vast en 
er staan 1400 containers aan boord. Voldoende reden om het concept 
Rampbestrijdingsplan (RBP) Westerschelde van de plank te halen.

* Michael den Hamer

Het was deze dag voor het eerst dat 
volgens dit plan werd gewerkt. Het plan 
is nog concept, m aar doordat het opge
steld is door mensen uit de p ra k tijk  
waren de afspraken bekend. 
R ijkswaterstaat, gem eenten en h u lp 
verlen ingsdiensten (brandweer, po litie  
en GHOR) vorm den samen een ope ra ti
oneel team. Een CoPI te w a te r ve rtrok  
m et een boot van R ijkswaterstaat r ic h 
ting Land van Saeftinge en het Regio
naal Beleidsteam  kwam samen bij de 
Veiligheidsregio in M iddelburg.
"De basis van het ram pbestrijd ingsp lan 
W esterschelde lig t e r", ve rte lt p ro jec t
le ide r M ichael den H am er "het moet 
nu nog verder worden geconcretiseerd 
en dan worden vastgesteld door de 
Zeeuwse gemeenten en de provincie. 
Het incident met de MSC Eyra heeft laten 
zien dat we op de goede weg zitten, de 
sam enw erk ing  tussen versch illende 
overheden en hu lpverleningsd iensten 
verliep heel soepel." Een nieuw ram pbe
s trijd ingsp lan voor de W esterschelde

was nodig. "Een incident op het w a te r is 
echt van een andere dimensie dan een 
incident op het land. Zo heeft R ijks
waterstaat bijvoorbeeld een belangrijke 
ro l en rukt de KNRM, een private organi
satie die alleen kan bestaan op basis van

giften, uit om drenkelingen te redden. 
Voor ons is e r een rol weggelegd om de
ze 'waterpartijen ' samen te brengen met 
de reguliere hulpverleningsdiensten die 
op het land actief zijn."

'waterwereld en 
landhulpdiensten komen 

bij elkaar'

Nieuwe functie: OvD Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat (RWS) kent een nieuwe 
functie , nam elijk  O ffic ie r van Dienst 
RWS. Hij of zij gaat p laatsnem en in het 
Commando Plaats Incident (CoPI) te 
water. Het is un iek dat a lle overheids
diensten deel u itm aken van één opera
tionee l team. Ook komen e r spec ia lis ti
sche team s voor inc identbestrijd ing  te 
water. Het is de bedoeling dat bij het 
b randw eerkorps Terneuzen en Stads
gewest V liss ingen -M idde lbu rg  onge
veer 30 m ensen worden geworven die 
opgeleid worden to t w a te rspec ia lis t. 
Een andere nieuwe toevoeging is een 
A ctiecentrum  W aarnem ings- en Ver- 
kenn ingsd iens t (WVD) en een 
A ctiecentrum  RWS.
"We liggen rede lijk  op schema, bij w ijze 
van spreken hebben we van de tien 
stappen die we moeten zetten e r in m id 
dels acht gezet. We w illen  het com ple
te plan nog voor de zom er door de 
gem eenten laten vastste llen ." ■
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KNRM-post bij Hansweert

'Slachtoffers op de Westerschelde winnen het meest'

De K on in k lijke  N ederlandse  R edd ingsm aatschapp ij 
(KNRM) heeft aan de W esterschelde twee stations: één 
bij Breskens en één bij W estkapelle. "De reddingsvoor- 
zieningen aan de w estkant van de W esterschelde zijn 
dus prim a op orde. In het kader van Sam enwerken en 
S lagkracht w illen  we ook de oostkant goed kunnen 
bedienen. G elijk tijd ig m et ons project on tw ikke lde de 
KNRM zelfstandig plannen om in Hansweert een red- 
dingspost in te rich ten. De gesprekken m et de gem een
te Reim erswaal liepen al toen w ij m et de KNRM in 
gesprek gingen. A l sne l bleek dat onze doelen e lkaa r 
overlappen en versterken en we hebben snel kunnen 
handelen." In 2007 is door m idde l van een verkennend 
onderzoek gekeken hoe de reddingspost in Hansweert 
opgezet kan worden. "Het resu ltaa t van de verkenning is 
dat R ijkswaterstaat Zeeland (RWS) de fac ilite iten  voo rde  
post kan bieden en dat de KNRM zorgt voor de benodig
de m iddelen ais boten, bem anning, u itrus ting  en com 
m un ica tiem idde len".
Concreet zorgt RWS voor de beschikbaarheid van een 
plek aan de s te iger bij de slu izen en voor een ru im te  
voor personeel in het voorm alige slu isbedien ingsge- 
bouw. "Verder verzekeren we dat w a ls troom  beschik
baar is, voor onderm eer een brandstofvoorziening en 
dat een ru im te  aanwezig is om m ateria len te reinigen, te 
drogen en op te slaan." A is a lles volgens plan verloopt 
w ord t de post in 2008 gerealiseerd. "De vergunn ingen
procedures lopen inm iddels, a lles is voorbereid. Zodra 
het project rond is, kunnen we m eteen aan de slag."
Een 'w in -w in ' s itua tie , voor de overheidsdiensten in 
Zeeland en de KNRM. "M aar voora l de mensen in nood 
w innen m et dit project, w ant m et deze post kunnen we 
ook deze kant van de W esterschelde goed bedienen!'

Ko Bustraan is al vanaf het allereerste begin betrokken 
bij Samenwerken en Slagkracht en de voorlopers van het 
project. "Het is een leuk project waar ik mijn bijdrage aan 
heb geleverd. Het laatste traject waar ik aan heb 
gewerkt is het opzetten van een KNRM-post voor de 
oostzijde van de Westerschelde. Die post levert een 
meerwaarde op voor alle gebruikers van de 
Westerschelde en de mensen aan de kant. Het heeft écht 
maatschappelijke meerwaarde, dat maakt het extra leuk 
om betrokken te zijn."

♦ Ko Bustraan
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Aanlandingsplaatsen van alle kanten goed bekeken

Ais er problemen zijn met een schip is het belangrijk dat opvarenden en gewonden 
aan land kunnen worden gebracht en dat reddingsmaterialen snel ter plaatse kun
nen zijn. Met het project aanlandingsplaatsen is precies in kaart gebracht waar 
locaties liggen die voor deze doeleinden geschikt zijn.

"Een erg leuk onderdeel van het project 
Sam enw erken en S la g k ra ch t", a ldus 
de e lp ro je c tle id e r M ichae l den H am er 
van de Provincie Zeeland. "M et een aan
ta l mensen heb ik a lle po tentië le aanlan
dingsplaatsen bezocht en bekeken of ze 
geschikt zijn om in onze lijs t te worden 
opgenom en."
Niet elke plaats is zonder m eer geschikt. 
"Soms liggen ergens prachtige steigers 
w aar mensen heel eenvoudig aan land 
kunnen worden gebracht, m aar staat e r 
boven op de d ijk een hek dat de toegang 
voor bijvoorbeeld een ambulance blok

keert. Dan m oe tje  kijken of de s leutel snel 
beschikbaar kan zijn of dat de plek toch 
ongeschikt is om in geval van nood te kun
nen gebruiken." Er zijn m eer zaken onder 
de loep genomen. "Is e r voldoende ve r
lichting? Kunnen auto's gem akkelijk par
keren? Kunnen hulpdiensten tenten neer
zetten?"

Inspectie vanaf het water
Voor het aan boord brengen van zware 
m aterialen zijn specifieke middelen nodig. 
"D ie zijn e r zeker in Zeeland. In de 
Sloehaven en in de haven van Terneuzen

zijn voldoende locaties met goede zware 
kranen, m aar die staan w e l op bedrijven
terreinen. Met deze bedrijven maken we 
afspraken. A is het nodig is weten we wie 
we kunnen bellen, dan gaat op tijd het hek 
open en kunnen we aan de slag."
De aanlandingsplaatsen zijn niet alleen 
vanaf het land geïnspecteerd. "We hebben 
met R ijkswaterstaat ook alle plaatsen 
vanaf het w a te r bekeken. Dan moet je 
w eer op andere zaken letten. Bij Paal in 
Oost Zeeuws-Vlaanderen ligt bijvoorbeeld 
een heel aardige haven, m aar die valt 
droog bij laagwater, op andere plaatsen 
staat veel strom ing of is e r weinig diep
gang."
"Alles bij e lkaar hebben we nu goed in 
beeld welke aanlandingsplaatsen e r langs 
de Westerschelde beschikbaar zijn, welke 
faciliteiten daar zijn en voor welke actie ze 
kunnen worden ingezet." ■

■

Aanlandingsplaatsen 
(opstapplaatsen CoPI /  overdragen gewonden) ■ i f
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Werkgroep commandovaartuigen

Voor de incidentbestrijding op de Westerschelde wordt een Commando 
Plaats Incident te water (CoPI) geformeerd, waardoor een multidisciplinair 
team op het water ter plaatse is, of in elk geval dichtbij met zicht op het 
plaats incident. Het vergemakkelijkt de communicatie met alle betrokke
nen zoals de kapitein en de reddingswerkers. Een goede beeldvorming van 
de situatie is de basis voor adequate operationele en beleidsmatige beslui
ten. Het CoPI te water leidt tot de wens om tenminste twee commandovaar
tuigen aan te schaffen.

R inge lberg: "R ijksw a te rs taa t Zee- incident het vaartu ig ingezet kan
land heeft de m ogelijkhe id onder- worden ais com m andovaartu ig.
zocht om deze vaartu igen te leveren. 2. sne l com m andovaartu ig : vaartu i- 
Deze worden 'in vredestijd ' a is pa- gen die een snelheid van ca. 30
trou illevaa rtu ig  gebru ik t bij regu lie re  knopen kunnen behalen,
w erkzaam heden. Is e r een incident, 3. com m andovaartu ig m et in terven- 
dan worden ze snel ais com m ando- bem idde len : d it zijn vaartu igen,
vaartu ig ingezet. u itg e ru s t m et b lusm idde len  om • W e r k g r o e p l e i d e r  H e n k  R in g e lb e rg ,

We hebben drie  varianten u itgew erkt dienst te kunnen doen ais in te r- R i j k s w a t e r s t a a t :

voor het versterken van de com m an- ventievaartu ig ."
dovoering ten tijde van een incident:

Van deze varianten zijn de kosten in beschikbaar komen van de com m an-
1. aangepast patrou illevaartu ig : twee kaart gebracht. Rond de zom erperi- dovaartu igen is aan R ijkswaterstaat

pa tro u ille va a rtu ig e n  u itgeb re id  ode zal du ide lijk  worden op w e lke gevraagd om één van de nieuw te
m et accom m odatie voor tenm inste w ijze de versterk ing  de fin itie f w ord t leveren pa tro u ille vaa rtu ige n  in te
v ijf personen, zodat tijdens een vormgegeven. Vooruitlopend op het zetten bij een incident. ■

Samenwerking Defensie 'middelen én menskracht'

Officieel is Peter van Dijk, commandant Brandweer Zeeland, voorzitter van de werkgroep Samenwerking Defensie. 
Die nauwe samenwerking uit zich onder andere in het feit dat Peter van Dijk deze taak heeft gedelegeerd aan Lkol 
Frans Peeraer, Officier Veiligheidsregio Zeeland namens Defensie.

De Veiligheidsregio Zeeland pakt zelf 
veel punten op te r verbetering van de 
inc iden tbestrijd ing  op de W ester- 
schelde. Bijvoorbeeld door m eer m u l
tid iscip linaire sam enwerking tussen 
hulpdiensten. Maar ondanks die in
spanningen is e r een tekort aan capa
citeit, bijvoorbeeld voor het koelen en 
blussen van een vaartuig w aar brand 
is. Daarom is in overleg met de m in is
teries van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijks relaties (BZK) en Defensie 
nagegaan hoe Defensie de veiligheid 
op de W esterschelde zou kunnen 
ondersteunen m et m iddelen en 
menskracht. In ju li 2007 is de catalo
gus intensivering c iv ie l-m ilita ire  sa
m enw erk ing  (ICMS) verschenen. 
Daarin geeft Defensie aan welke vor
men van bijstand en steunverlening zij

binnen bepaalde reactie tijden 
beschikbaar stelt, welke regelingen 
daarvoor gelden en wat de kosten zijn. 
De wensen voor bijstand bij incident
bestrijd ing op de W esterschelde w ij
ken voor wat betreft de te leveren 
capaciteiten en/of de gevraagde reac
tietijden af van hetgeen Defensie in de 
catalogus biedt en tussen de m in iste
ries is overeengekomen. De vragen 
zijn in te delen in drie categorieën:
1) extra ondersteuning bij het opspo

ren, het redden en het evacueren 
van slachtoffers

2) extra steun bij het aan boord bren
gen van mensen en m aterieel

3) extra m iddelen en capacite iten, 
bijv. inzet van een blushelikopter 
met waterzak voor brandbestrij
ding

Peeraer: "Met het M inisterie van BZK 
worden afspraken gem aakt met 
betrekking tot deze additionele m id
delen en capaciteiten, met name ten 
aanzien van extra helikoptersteun en 
duikcapaciteiten. Het M inisterie van 
BZK gaat deze behoefteste lling  
bespreken m et het M in is terie  van 
Defensie. Bekeken wordt of e r voor 
deze additionele middelen en capaci
teiten bindende afspraken gemaakt 
kunnen worden ais verlengstuk van de 
reeds overeengekomen ICMS m idde
len en capaciteiten."
Wegens vertrek van Lkol Peeraer op 1 
m aart 2008 zal Luitenant te r Zee A. de 
Nijs ais o ffic ie r Veiligheidsregio 
namens Defensie onder andere in het 
kader van dit traject de werkzaam he
den voortzetten.

6
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Internationale b lik  bij financiering en oefenen 

Incidenten houden zich niet aan landsgrenzen

"De Westerschelde is een grensoverschrijdende rivier: de rivier stroomt van de 
provincie Antwerpen de provincie Zeeland in, staat via het Kanaal Gent-Terneuzen 
in contact met de provincie Oost-Vlaanderen en mondt uiteindelijk in de Noordzee 
bij West-Vlaanderen. Samenwerking met België in zowel de preventieve ais de 
repressieve fase, is dan ook logisch en noodzakelijk. Incidenten en de effecten 
daarvan houden zich immers niet aan landsgrenzen." Aan het woord is Jeroen 
Zonnevijlle, leider van de deelprojecten Fondsenwerving en Samenwerking met 
België. "Twee projecten die eigenlijk onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden."

J e r o e n  Zonnv i | l . le [P ro v i n c ie  Z e e la n d )

Iedereen denkt mee
"Inm iddels liggen we aardig op stoom. Er 
zijn positieve gesprekken gevoerd met 
Zeeland Seaports, met Rijkswaterstaat, 
de Permanente Commissie voor toezicht 
op de Scheldevaart en ook private pa rtij
en zoals bergingsmaatschappijen w illen 
meewerken aan een veiligere Wester- 
schelde. In Vlaanderen worden gesprek
ken gevoerd met de gouverneurs, haven
bedrijven van Antwerpen en Gent en de 
Belgische kustwacht. Iedereen begrijpt 
dat de veiligheid op de Westerschelde 
moet verbeteren en iedereen is ook 
bereid om mee te denken en mee te 
werken.
De stap naar concrete toezeggingen 
moet nu op bestuurlijk  niveau worden 
gezet. 'Ik had gehoopt dat het proces 
sne lle r zou verlopen, m aar het is een 
complex vraagstuk waar veel organisa
ties belangen in hebben, wat goed moet 
worden uitgelegd en goed moet worden 
doordacht."

IMPRES voor opleiding en kennisuit
wisseling
Voor de fondsenwerving w ord t niet 
alleen direct over de grens gekeken, ook 
Europa is in beeld. "We w illen in sam en
werking met Europese regio's met ver
ge lijkba re  prob lem atiek  een project 
opzetten. Het gaat specifiek om inciden
ten in havens en aanvaarroutes in de 
directe omgeving van de kustlijn ." 
Hiervoor heeft de provincie Zeeland het 
project IMPRES (Improved Response to 
m aritim e disasters and incidents in fa ir
ways and port area) opgezet. In het pro
ject staat het ontw ikkelen van w e rkw ij
zen, program ma's en instrum enten, voor 
het opleiden, trainen en oefenen cen
traal. In het project wordt ook gekeken of 
de in te rna tiona le  wetgeving, b ijvoo r
beeld over ladinggegevens, kan worden 
gestandaardiseerd. Tot s lo t speelt 
kennisbunde ling een be langrijke  rol, 
met een pool van gespecialiseerde advi
seurs, een databank en een overzicht 
van beschikbaar m ateriee l kunnen inci
denten heel snel adequaat worden be
streden. "D it voorjaar gaan we met onze 
pro jectpartners aan de slag, een nieuwe 
wending in een bijzonder project."

Werkgroep Opleiden en Oefenen
IMPRES is het Europese project voor 
opleiden en oefenen. Een aparte w e rk 
groep heeft onder leiding van Aart van 
Oosten een opleidingstraject voor regio
nale hulpdiensten opgezet: "We richten 
ons bij het opleiden en oefenen puur op 
de kennis en vaardigheden die nodig zijn 
voor de incidentbestrijd ing te w ate r en 
die afwijken van de incidentbestrijd ing op 
het land. Die kennis wordt al bekend ver
ondersteld."

Opleiden en oefenen is cruciaa l in de 
voorbere id ing op inc iden tbestrijd ing , 
zeker voor de Westerschelde. Incident
bestrijd ing op het w a te r is nam elijk geen 
dagelijkse routine.

Volgende stap: 

concrete toezeggingen

Er komen bij de hulpverleningsdiensten 
'waterspecialisten' voor op het water. 
Voorwaarde is dat deze waterspecia lis
ten over de reguliere op le id ings- en 
oefenkwalificaties voor incidentbestrij
ding op het land beschikken en al kennis 
hebben van de ram pbestrijd ing op het 
land en de ram penplannen in Zeeland. In 
het kader van dit traject moeten we dan 
alleen specifiek opleiden en oefenen 
voor de kennis en vaardigheden die 
nodig zijn voor inc identbestrijd ing te 
water. Het opleiden en oefenen is toege
spitst op de uitgangspunten die zijn vast
gelegd in het RBP Westerschelde.
Gezien de com plexiteit van de incident
bestrijd ing en de diversiteit aan sam en
werkingspartners (publiek, privaat, Bel
gische partners) ligt de nadruk op m u lti
d isc ip lina ir oefenen, zodat iedereen e l
kaar en eikaars discipline leert kennen 
en met e lkaar leert samenwerken.
Bij het oefenen en opleiden gaat het om 
hulpverleners die op verschillende n i
veaus functioneren: leden van het Com- 
mandoteam Plaats Incident (CoPI), kern-

•  A a r t  van  O o s te n  I.VRZ)



Samenwerken vooreen veiligere Westerschelde

Bereikt Resultaat, december 2007
Er is een m eerja rig  m u ltid isc ip lin a ir op le id ings-, tra in ings en oefenbeleid 
2008-2010 opgesteld, inc lus ie f een kostenram ing ais onderdeel van het op 
te ste llen ram pbestrijd ingsp lan.

leden van het Regionaal Operationeel 
Team (ROT) en Regionaal Beleidsteam 
(RBT) en eenheden in het veld.
Het is be langrijk dat leerervaringen uit 
cursussen, oefeningen en bijeenkom 
sten worden vastgelegd en dat nieuwe 
waterspecialisten worden opgeleid en 
geoefend. Om deze borging te garande
ren is het advies van de werkgroep een 
op le id ingscoörd ina to r in c id e n tb e s trij

ding W esterschelde aan te ste llen . 
Mogelijkheden worden verkend om via 
fondsenwerving met Europese partners

samen te werken aan het opleiden en 
oefenen en daarmee een deel van deze 
kosten te financieren. ■

Search and Rescue (SAR) afstemming tussen 
hulp op het w ater en verzorging op het land

schelde. Zij hebben echter w e l m en
sen en middelen. Mocht de KMAR t ij
dens een incident in de omgeving 
zijn, dan zullen zij zeker te hulp 
schieten.

Onder het proces Search en Rescue (SAR) wordt de eerste opvang van drenkelin
gen en slachtoffers op het water verstaan, evenals de verzorging van deze perso
nen op een opvangschip of een veilige locatie in de omgeving van het ongeval.
Er is een SAR-dienst -  een onderdeel van de Kustwacht -  die belast is met de 
opsporing en redding van in nood verkerende bemanningen en passagiers van 
vliegtuigen, schepen en off-shore mijnbouwinstallaties.

België en Schelde 
Coördinatiecentrum
De sam enw erk ing  m et België in 
het Schelde Coördinatiecentrum  ver
loopt voorspoedig en is intensief. In
m iddels w erk t R ijkswaterstaat Noord
zee aan een nota waarin ook afspraken 
worden gemaakt met België over de 
inzet van schaarse middelen zoals he li
kopters.
W erkgroepleider Sal Cracau (Water- 
politie, unit Zeeuwse Stromen): "De 
afstem m ing tussen de procesverant
woordelijke en het Schelde Coördinatie 
Centrum die ais procesuitvoerder de 
opdrachten geeft aan de KNRM, is wel 
een blijvend punt van aandacht. Ook de 
sam enwerking tussen Rijkswaterstaat, 
het ROT en het SCO moet nog verder 
worden u itgew erkt en geïm plem en
teerd.
Denk daarbij aan het ontw ikkelen van 
interne procedures en het benoemen 
van operationele functionarissen zoals 
de Officier van Dienst Rijkswaterstaat." 
Het landelijke project Waterrand legt 
op dit m om ent de laatste hand aan een 
be le idskader (Handboek inc identbe
s trijd ing  op het w a te r) w aarin  de 
bovenstaande punten ook nader w o r
den beschreven. Zodra dit beleidskader 
bestuurlijk  is goedgekeurd, zal de pro
cedure van W aterrand opgenomen 
worden in het ram pbestrijd ingsplan. 
Op deze wijze wordt landelijke un ifor
m ite it gewaarborgd. ■

vies uitgebracht aan het landelijke pro
jec t W aterrand om een eenduidige 
werkw ijze voor te stellen voor het pro
ces SAR op zee en op de binnenwateren 
voor heel Nederland. In het Rampbe
strijd ingsp lan  W esterschelde is de 
SAR-taak nu voorlopig ais volgt ver
w erkt:

De brandw eer heeft de opera tione
le aans tu ring  van het redden 
gem andateerd  naar R ijksw a te r
staat. In de p ra k tijk  gebeurt dit 
door een lia ison  van R ijks 
w ate rstaat in het Regionaal Op
era tionee l Team (ROT) die de con
tacten heeft m et het Schelde 
C o ö rd in a tie ce n tru m  (SCO). Het 
Schelde Coördinatie Centrum  v e r
zorgt de a la rm ering  en aansturing 
van de SAR-reddingseenheden, dit 
zijn eenheden van de K on inklijke 
Reddingsm aatschappij (KNRM).
De KNRM schoolt de redders ais 
EHBO-plussers: bovenop de regu
liere EHBO-opleiding zitten specifie
ke elementen voor hulpverlening op 
het w a te r (zuursto f toedienen, 
pa tiën tentransport en onderkoe
ling).
De Koninklijke Marine heeft officieel 
geen ro l in dit proces op de Wester-

Sia I. C r a c a u  I .Waterpol .i t ie)

Bij incidenten op de Westerschelde liep 
de werkgroep tegen vragen aan hoe de 
SAR-taken en verantwoordelijkheden 
van de diverse hulpdiensten te land en 
te w ate r het beste op elkaar afgestemd 
kunnen worden.

SAR inbedden in 
Rampbestrijdingsplan
De werkgroep heeft een voorste l 
gedaan hoe de SAR-taak het beste kan 
worden ingebed in het Rampbestrij
dingsplan Westerschelde. Daarbij is ad-



Nieuwsbrief Samenwerken en Slagkracht

Keuze: GRIP 1 of GRIP 4

GRIP-procedure tijdens een incident op de Westerschelde

Bij een incident op de Westerschelde zullen veel activiteiten tegelijkertijd moeten 
plaatsvinden. De Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure, afge
kort GRIP, beschrijft de rampbestrijdingsorganisatiestructuur en maakt de taken en 
bevoegdheden inzichtelijk.

De GRIP beschrijft daarmee het functio
neren van de operationele en bestuurlijke 
betrokkenen van de dagelijkse organisatie 
naar een ram pen- of crisisorganisatie. 
Deze procedure w ordt ook w e l de opscha- 
lingsprocedure genoemd. De GRIP kent 
v ie r verschillende opschalingsstadia. Het 
doei van opschalingsstadia is om zo goed 
ais m ogelijk een inschatting te maken van 
de ju is te  hoeveelheid incidentbestrijd ings- 
middelen en m enskracht om het incident 
optim aal te kunnen bestrijden.

Of GRIP 1 of GRIP U om adequaat 
incidenten te bestrijden
Bij de totstandkom ing van het ram pbe
strijd ingsplan W esterschelde is door des
kundigen van de operationele diensten 
gekozen om slechts twee van de vie r 
GRIP-niveaus voor een incident op de 
W esterschelde van toepassing te verk la
ren: GRIP 1 of GRIP k.

GRIP 1 wordt afgekondigd om de inzet van 
de betrokken hulpdiensten op een gecoör
dineerde w ijze te regelen. Het betreft inci
denten op de Westerschelde die kle in
schalig zijn zonder bedreiging voor de 
Zeeuwse bevolking.
GRIP k  gaat uit van een incident met een 
gem eentegrensoverschrijdende reikwijdte 
met (mogelijke) effecten voor de bevol

king. Het direct opschalen naar GRIP k  

heeft ais doei zo snel m ogelijk voldoende 
mensen en middelen beschikbaar te heb
ben om het incident doeltreffend te kun
nen bestrijden.

Niet achter de feiten aanlopen
Een keuze voor een te laag opschalingni- 
veau kan ernstige consequenties hebben 
voo rde  effectieve bestrijd ing van het inci

dent. Door direct GRIP k  af te kondigen 
wordt voorkomen dat te langzaam en te 
laat w ord t opgeschaald, w aardoor de 
hulpverlening (te) langzaam op gang komt 
en tijdens de incidentbestrijd ing voortdu
rend 'achter de feiten' aan loopt. Voor de 
operationele diensten gelden veel langere 
opkomsttijden dan bij een incident op het 
land. Het is daarom belangrijk om tijdig 
voldoende functionarissen voor een inzet 
operationeel te hebben. Door het afkondi
gen van een GRIP k  worden bestuurders 
ingeschakeld die nodig zijn om afstem 
ming met Belgische provincies Antwerpen 
en Oost-Vlaanderen te bewerkstelligen. 
De gevolgen van een incident in de vaar
weg kunnen tenslotte ook de havens van 
Gent en Antwerpen treffen. Vanuit het eco
nomisch belang voor beide landen is een 
veilige en vlotte doorgang gewenst.

Werkstructuur die past bij het type 
incident!
Samenvattend kan gesteld worden dat de 
keuze voor of GRIP 1 of GRIP k  puur w en
selijk  is vanuit operationeel oogpunt, het 
leveren van m aatwerk bij een incident op 
het w a te r en de sam enwerking met Bel
gië. GRIP k  geeft de werksitua tie  aan voor 
de diensten, m aar staat niet a ltijd ge lijk 
aan een grootschalig incident w aar b ij
voorbeeld honderden ambulances voor 
nodig zijn. ■

In overleg m et de burgem eeste r van het brongebied van het incident wordt 
het opschalingsstad ium  bepaald.

Schem atische weergave afkondiging GRIP 1 of GRIP k.

GRIP 1
kle inschalig  incident zonder bedreiging van w e lz ijn  voor de bevolking 
alleen sprake van brongebied
operationele beslu itvorm ing en aansturing noodzakelijk

GRIP 4
• incident met bedreiging van w elz ijn  voor de bevolking
• incident dat door zijn omvang of de effecten gem eentegrensoverschrij- 

dend is
• be le idsm atige en operationele beslu itvorm ing en aansturing noodzake

lijk  (volta llige reg ionaal bele idsteam  en regionaal opera tioneel team)
• behoefte vanuit opera tione le diensten om voldoende m enskracht en 

m iddelen te opera tiona liseren



Werkgroep: Repressieve middelen en menskracht (techniek)

Werkgroepleiders: Cees Overdulve en Henk Ringelberg 
'200 waterspecialisten nodig'

Overdulve: "Onze w erkgroep heeft in 
kaart gebracht w e lke m iddelen nodig 
zijn om een inc ident op de W ester- 
schelde te bestrijden. Daarbij gaat het 
om de m iddelen van publieke partijen, 
het aantal in te zetten m edew erkers en 
leidinggevenden en afspraken m et p r i
vate partijen over hun inzet van m a te ri
aal en m enskrach t."

De w erkgroep repressieve m iddelen en 
m enskracht heeft versch illende scena
rio 's  u itgew erk t. De keuze voo r een 
bepaald type vaartu ig (zie werkgroep 
com m andovaartu igen) bepaalt de w ijze 
waarop mensen en m ateria len moeten 
worden ingezet. Onze taak was som s 
technisch van aard: berekenen hoeveel 
blusvaartu igen e r nodig zijn, en wat de 
bluscapacite it, het aantal w a te rkanon
nen en schu im voorraad per vaartu ig  
moet zijn.

Maar het ging ook om andere benodigde 
m ateria len, zoals:
• o liebestrijd ingsm idde len (in te zetten 

via R ijkswaterstaat)
• dom pelpom pen
• een hu lpverlen ingsconta iner en een 

con ta iner voor het gaspakkenteam
• loka liseerm idde len om verm is te  pe r

sonen op te sporen of over boord 
geslagen containers terug te vinden, 
enz

Het gaat niet alleen om de vraag w e lke 
m ateria len nodig zijn, m aar ook: hoe

krijg  je ze te r  plaatse? Het betre ft zware 
m ateria len, niet e lk  vaartu ig kan die v e r
voeren.

Samenwerking met private partijen
We hoeven n a tu u rlijk  ais overheid niet 
alles zelf te doen, we hebben ook de 
m ogelijkheden verkend wat e r aan m id 
delen is bij be rg ingsm aatschapp ijen . 
Daaruit bleek dat e r een beperkt assor
tim en t besch ikbaar is dat ech te r op 
verre  afstand lig t om sne l bij een in c i
dent van dienst te kunnen zijn. Tevens is 
e r som s een spanningsveld tussen de 
overheid, die voora l gerich t is op het 
bestrijden en het beperken van gevaar 
voor mens en dier, te rw ijl de belangen 
van private partijen ook liggen bij het 
behouden van een vaartu ig  (inc lus ie f 
lading).
Dat is niet eenvoudig. A fspraken h ie r
over komen terecht in het R am pbestrij
dingsplan W esterschelde.

Menskracht
A lle  mensen die een functie  bekleden in 
het CoPI, ROT en RBT moeten hun ken
nis verder uitbre iden op het gebied van 
de nautiek. De eenheden in het veld 
bestaan vee la l uit v r ijw illig e  b randw eer
mensen; zij zullen naast hun reguliere 
taak het specia lism e scheepsbrandbe- 
s trijd ing  m oeten beheersen. In to taa l 
komen we dan uit op ru im  200 'w a te r
specia lis ten ', die opgeleid en geoefend 
m oeten worden. ■
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