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1. Inleiding

De	Veiligheidsregio	Hollands	Midden	heeft	conform	artikel	16	van	de	Wet	
Veiligheidsregioʼsbesloten	een	crisisplan	te	ontwikkelen,	waarin	de	organisatie,	de	
verantwoordelijkheden,	de	taken	en	bevoegdheden	in	het	kader	van	de	rampenbestrijding	
en	de	crisisbeheersing	worden	omschreven.	Dit	crisisplan,	het	Regionaal	Crisisplan	
Hollands	Midden,	is	een	generiek	plan	voor	elk	type	ramp	of	crisis.	Het	plan	legt	de	
multidisciplinaire	samenwerking	tussen	de	operationele	diensten	en	de	gemeenten	in	
Hollands	Midden	vast,	alsmede	de	afspraken	die	gemaakt	zijn	met	andere	mogelijk	bij	
rampen	en	crises	betrokken	partners.

Samenhang andere planfiguren
Het	Regionaal	Crisisplan	kent	een	samenhang	met	het	Regionaal	Risicoprofiel	en	het	
Regionaal	Beleidsplan:

Het	Regionaal	Crisisplan	geeft	mede	invulling	aan	ambities	en	speerpunten	uit	
het	beleidsplan.	Door	middel	van	het	Regionaal	Crisisplan	zullen	in	de	toekomst	
kwaliteitsverbeteringen	ten	aanzien	van	de	crisisorganisatie	worden	geborgd.

Specifieke plannen
In	het	Regionaal	Risicoprofiel	worden	verschillende	maatgevende	risicovolle	scenario’s	
voor	Hollands	Midden	benoemd.	Het	Regionaal	Crisisplan	beschrijft	de	generieke	
organisatie,	waarmee	het	overgrote	deel	van	de	incidenten	kan	worden	afgehandeld.	
Voor	de	maatgevende	risicovolle	scenario’s	uit	het	risicoprofiel	zijn	aanvullende	plannen	
(waaronder	rampenbestrijdingsplannen)	procedures	en	crisisdraaiboeken	noodzakelijk.	
Hierin	wordt	ingegaan	op	noodzakelijke	bijzondere	aandachtspunten	of	aangepaste	
werkwijzen	voor	de	bestrijding	van	het	incident.	Het	Regionaal	Crisisplan	vormt	hiermee	
de	generieke	beschrijving	van	de	crisisorganisatie,	waaraan	de	specifieke	planvormen	en	
tevens	de	afspraken	met	crisispartners	en	buurregio’s	zijn	gekoppeld.

Plan Doel

Regionaal	Risicoprofiel Wat	bedreigt	Veiligheidsregio	“Hollands	Midden”	en	hoe	erg	is	
dat?

Regionaal	Beleidsplan Wat	moet	Hollands	Midden	dan	kunnen	en	wat	is	daarvoor	
nodig?

Regionaal	Crisisplan Wie	doet	dan	wat	en	wie	informeert	bij	grootschalige	
incidenten	of	crises	in	Hollands	Midden?

Versterking gemeentelijke kolom Crisiscommunicatie

Informatiemanagement Samenwerking	met	partners
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INLEIDING

Doel van het Regionaal Crisisplan Hollands Midden
Het	crisisplan	bevat	een	uniforme	aanpak	van	de	organisatie	van	de	regionale	en	
multidisciplinaire	crisisbeheersing.	In	dit	deel,	deel	I	van	het	crisisplan,	zijn	de	afspraken	
en	voorwaardenscheppende	processen	van	de	multidisciplinaire	aanpak	van	crises	binnen	
de	VRHM	voor	de	algemene	operationele	keten	brandweerzorg,	geneeskundige	zorg,	
politiezorg,	bevolkingzorg	en	waterbeheer	beschreven.	In	deel	II	van	dit	crisisplan	wordt	
verder	ingegaan	op	de	gehanteerde	ordeningsmethodiek	processen	(OMP),	conform	het	
Referentiekader	Regionaal	Crisisplan.

RISICOPROFIEL BELEIDSPLAN CRISISPLAN



VRHM REGIONAAL CRISISPLAN

6

2.  Voorwaardenscheppende 
processen

De	Veiligheidsregio	Hollands	Midden	kent	4	voorwaardenscheppende	processen	die	
bij	grootschalige	incidenten	voor	effectieve	incidentbestrijding	als	randvoorwaarden	
beschikbaar	moeten	zijn.	In	dit	hoofdstuk	worden	deze	nader	toegelicht	en	de	onderlinge	
verbanden	weergegeven.	De	voorwaardenscheppende	processen	zijn	ook	bekend	als	de	
basisvereisten	crisismanagement:	

1.	Melden	en	alarmeren
2.	Op-	en	afschalen
3.	Leiding	en	coördinatie
4.	Informatiemanagement

2.1 Melden en alarmeren

De	Gemeenschappelijke	Meldkamer	(GMK)	speelt	in	de	eerste	fase	van	een	incident/	crisis	
een	belangrijke	rol.	Vanaf	het	moment	van	melding	moet	de	GMK	snel	en	daadkrachtig	
optreden.	Bij	de	dagelijkse	incidenten	wordt	na	het	uitvragen	van	de	beller	een	inzetvoorstel	
gedaan.	Het	uitvragen	gebeurt	op	grond	van	uitvraagprotocollen	en	procedures.	De	GMK	
alarmeert	vervolgens	de	operationele	diensten,	functionarissen	en	organisaties.	Daarnaast	
wordt	de	crisisbeheersingsorganisatie	conform	GRIP1	gealarmeerd.	Voor	de	beschrijving	
van	de	taken,	verantwoordelijkheden	en	bevoegdheden	van	de	GMK	wordt	verwezen	naar	
paragraaf	3.1	van	dit	plan.

Afspraken multidisciplinaire melding- en alarmering
•		Bij	GRIP	1	wordt	de	GMK	aangestuurd	door	de	calamiteitencoördinator.
•		Vanaf	GRIP	2	wordt	indien	nodig	de	Calamiteitenmeldkamer	(CMK)	operationeel.
•		Binnen	twee	minuten	nadat	is	vastgesteld	dat	is	voldaan	aan	de	criteria	voor	grootschalige	
alarmering,	begint	de	meldkamer	met	de	alarmering	van	de	verschillende	functionarissen/	
disciplines	behorende	tot	de	hoofdstructuur.

•		Bij	opschaling	naar	een	GRIP-situatie	geeft	de	meldkamer	(via	de	Calamiteitencoördinator	
(CaCo)),	op	grond	van	de	beschikbare	gegevens,	een	zo	volledig	mogelijke	beschrijving	
van	het	incident	(startbeeld)	in	LCMS.

1.	 Gecoördineerde	Regionale	Incidentbestrijdings	Procedure
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2.2 Op- en afschalen

Wanneer	zich	een	melding	voordoet	die	vraagt	om	multidisciplinaire	coördinatie	en/of	
een	eenduidige	aansturing	van	de	inzet	van	diensten	door	multidisciplinaire	teams,	vindt	
vervolgalarmering	plaats.	De	GRIP-regeling	voor	de	regio	Hollands	Midden	vormt	de	
basis	voor	de	operationele	en	bestuurlijke	opschaling	tijdens	incidenten.	Zodra	de	teams	
operationeel	zijn	kan	conform	het	knoppenmodel	bepaald	worden	welke	monddisciplinaire	
processen	opgestart	dienen	te	worden	en	welke	functionarissen	hiervoor	noodzakelijk	zijn.

GRIP-regeling
De	regeling	is	bindend	voor	zowel	de	operationele	partners	als	alle	gemeenten	binnen	de	
regio	Hollands	Midden.	Een	samenvatting	van	de	GRIP-regeling	is	in	onderstaande	tabel	
weergegeven:

Opschaling uit specifieke bestrijdingsmiddelen
In	een	aantal	gevallen	wordt	automatisch	overgegaan	tot	de	instelling	van	een	GRIP-
niveau:
1.		Bij	inwerkingtreding	van	het	meetplan	volgt	automatisch	een	GRIP	2-situatie.
2.		Na	activering	van	één	of	meerdere	WAS-palen	(Waarschuwings-	en	
Alarmeringssysteem)	is	automatisch	sprake	van	een	GRIP	3-situatie.2

Bron- en effectgebied
Het	brongebied	is	het	gebied	waar	de	operationele	processen	ten	aanzien	van	
bronbestrijding	plaatsvinden.	Er	kunnen	verschillende	brongebieden	zijn.	Het	effectgebied	
wordt	omschreven	als	het	gebied	dat	directe	gevolgen	uit	het	brongebied	ondervindt.	Het	
effectgebied	kan	beperkt	maar	ook	heel	groot	zijn.	Dit	is	afhankelijk	van	de	aard,	omvang,	
ernst	of	trend	van	de	crisis.

Opschaling
De	criteria	voor	het	opschalen	tot	het	vereiste	GRIP-niveau	kunnen	nooit	volledig	objectief	
en	ondubbelzinnig	worden	vastgesteld.	Per	hulpverleningsdienst	worden	wel	op	basis	van	
bestaande	protocollen	indicaties	over	de	grootte	en	complexiteit	van	een	incident	opgesteld	
aan	de	hand	waarvan	een	bepaald	GRIP-niveau	kan	worden	vastgesteld.	Daarnaast	
zijn	specifieke	incidentcodes	gekoppeld	aan	de	verschillende	GRIP-niveaus,	waardoor	
vanuit	de	Gemeenschappelijke	meldkamer	een	inzetadvies	gegeven	kan	worden,	of	door	
de	calamiteitencoördinator	kan	worden	opgeschaald	tot	en	met	GRIP	2.	Afschaling	De	

2.	 	De	Commandant	van	Dienst	Brandweer	en	de	Burgemeester	zijn	bevoegd	om	de	alarmering	van	

de	WAS-palen	te	starten.	Een	onderliggend	document	om	deze	bevoegdheid	van	de	CvD-B	te	

onderschijven	moet	nog	aangeleverd	worden.

Opschalingsfase Teams Crisisgrootte

GRIP	1 CoPI Brongebied

GRIP	2 CoPI,	ROT	(TBZ) Brongebied	en	beperkt	effectgebied

GRIP	3 CoPI,	ROT,	TBZ,	BT Bedreiging	van	het	welzijn	van	(grote	
groepen	van)	de	bevolking	binnen	één	
gemeente.

GRIP	4 CoPI,	ROT,	TBZ,	RBT Gemeentegrens-overschrijdend	incident

RISICOPROFIEL BELEIDSPLAN CRISISPLAN



VRHM REGIONAAL CRISISPLAN

8

beslissing	tot	afschaling	verloopt	overeenkomstig	de	opschaling.	In	iedere	fase	wordt	de	
beslissing	tot	afschaling	van	de	bestuurlijke	organisatie	en	commandostructuur	genomen	
door	de	in	die	fase	hoogst	fungerende	verantwoordelijke	(Leider	CoPI,	Operationeel	Leider,	
burgemeester	of	voorzitter	Veiligheidsregio).	Bij	deze	beslissing	moet	tevens	worden	
bepaald	op	welke	wijze	de	coördinatie	van	de	nog	lopende	processen	in	de	repressie-	
en	nazorgfase	wordt	geregeld.	De	beslissing	tot	wijziging	van	de	inzet	van	materieel	en	
personeel	van	de	operationele	diensten	kan	onafhankelijk	van	de	afschaling	van	GRIP	
plaatsvinden.

Knoppenmodel
Het	knoppenmodel	geeft	de	mogelijkheid	alleen	de	noodzakelijke	monodisciplinaire	
processen	van	de	afzonderlijke	disciplines	te	activeren.	Nadat	een	GRIP-situatie	is	
afgekondigd	wordt	in	een	crisisteam	bekeken	welke	processen	noodzakelijk	zijn	voor	de	
bestrijding	van	het	incident,	waarmee	uiteindelijk	bepaald	wordt	welke	functionarissen	
noodzakelijk	zijn.	Kortom;	afhankelijk	van	aard,	omvang,	ernst	en	trend	van	het	incident	
wordt	behoeftegericht	operationele	capaciteit	ingezet.

2.3 Leiding en coördinatie

(Het	besturen	van	de	crisisorganisatie)
Binnen	de	crisisbeheersing	is	duidelijkheid	over	operationele	en	bestuurlijke	
verantwoordelijkheden	van	essentieel	belang.	Dit	proces	beschrijft	dan	ook	de	generieke	
manier	waarop	het	systeem	van	incidentbestrijding	in	de	regio	is	georganiseerd,	de	wijze	
waarop	verantwoordelijkheden	zijn	verdeeld	en	gedelegeerd	en	hoe	het	opperbevel	en	de	
operationele	leiding	zijn	belegd.

Opperbevel
De	burgemeester	heeft	het	opperbevel	in	geval	van	een	ramp,	crisis	of	van	ernstige	vrees	
voor	het	ontstaan	daarvan.	Degenen	die	aan	de	bestrijding	van	een	ramp	deelnemen,	
staan	onder	zijn	bevel.

In	geval	van	een	ramp	of	crisis	van	meer	dan	plaatselijke	betekenis,	of	van	ernstige	
vrees	voor	het	ontstaan	daarvan,	is	de	voorzitter	van	de	veiligheidsregio	ten	behoeve	
van	de	rampenbestrijding	en	crisisbeheersing	in	de	betrokken	gemeenten	belast	met	het	
opperbevel.	De	voorzitter	van	de	veiligheidsregio	laat	zich	in	de	besluitvorming	adviseren	
door	de	burgemeesters	van	de	betrokken	gemeenten.	Hiervoor	roept	deze	een	regionaal	
beleidsteam	bijeen.

Opschalings-
fase

Teams Leiding en 
Coördinatie

Werkniveau Operationele 
leiding

 Strategische 
leiding

GRIP	1 CoPI CoPI Operationeel Leider	CoPI

GRIP	2 CoPI,	ROT	
(TBZ)

ROT Tactisch Operationeel	
Leider	ROT

GRIP	3 CoPI,ROT,	
TBZ,	BT

BT Strategisch Operationeel	
Leider	ROT

Burgemeester

GRIP CoPI,ROT,	
TBZ,	RBT

RBT Strategisch Operationeel	
Leider	ROT

Voorzitter	VRHM
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Verhouding opperbevel versus operationele leiding
De	burgemeester/	voorzitter	Veiligheidsregio	heeft	het	opperbevel	in	geval	van	een	ramp	
of	een	crisis.	De	operationele	leiding	over	de	daadwerkelijke	bestrijding	van	een	ramp	of	
crisis	is	gedelegeerd	aan	de	Operationeel	Leider	in	het	ROT.	De	burgemeester/	voorzitter	
Veiligheidsregio	geeft	invulling	aan	het	opperbevel	door	het	nemen	van	besluiten	en	
formuleren	van	uitgangspunten	over	strategische	en	bestuurlijke	thema´s.	Hiermee	worden	
de	randvoorwaarden,	waarbinnen	de	Operationeel	Leider	leiding	geeft	aan	de	bestrijding	
van	een	ramp	of	crisis,	ingevuld.

2.4 Informatiemanagement

Informatiemanagement	tijdens	een	crisissituatie	is	een	cyclisch	proces	van	het	effectief	
en	efficiënt	organiseren	van	de	informatievoorziening	tussen	de	verschillende	onderdelen	
en	actoren	binnen	de	crisisorganisatie.	Doel	is	dat	een	ieder	binnen	de	crisisorganisatie	
kan	beschikken	over	tijdige,	actuele	en	gevalideerde	informatie	om	op	zijn	niveau	leiding	te	
kunnen	geven,	af	te	stemmen	te	controleren	en	bij	te	sturen.

Elk	onderdeel	binnen	de	hoofdstructuur	van	de	crisisorganisatie	houdt	een	eigen	beeld	bij,	
dat	bijdraagt	aan	een	totaalbeeld.	Dit	leidt	tot	een	actueel,	eenduidig	beeld	van	een	incident	
bij	alle	betrokken	partijen.

Hierbij	gelden	de	uitgangspunten	dat	het	totaalbeeld	de	hoofdkenmerken	van	het	incident	
en	de	effecten,	prognose	en	algemene	gegevens	omvat,	en	dat	het	eigen	beeld	meer	
gedetailleerde	informatie	bevat	over	één	locatie	of	bestrijdingsproces	per	discipline.

Positie van het proces Informatiemanagement
Het	proces	informatiemanagement	is	een	zeer	belangrijke	randvoorwaarde	voor	het	proces	
leiding	&	coördinatie.	Naarmate	de	benodigde	informatie	completer	en	sneller	beschikbaar	
komt,	nemen	de	mogelijkheden	tot	leiding	&	coördinatie	èn	inzicht	in	afhankelijkheden	meer	
dan	evenredig	toe.	Informatiemanagement	is	de	verbindende	schakel	tussen	de	activiteiten	
van	leiding	&	coördinatie,	maar	ook	tussen	leiding	&	coördinatie	op	de	verschillende	
niveaus.	Voor	meer	informatie,	zie	paraaf	5.7	op	pagina	31.
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3.  Beschrijving hoofdstructuur  
crisisbeheersing Hollands Midden

Inleiding
In	dit	hoofdstuk	worden	de	taken,	bevoegdheden,	verantwoordelijkheden	en	samenstelling	
van	de	verschillende	crisisteams	binnen	de	hoofdstructuur	van	de	crisisbeheersing	beschreven.		
De	voorzitter	van	een	crisisteam	is	eindverantwoordelijk	voor	het	functioneren	van	het		
desbetreffende	team	en	kent	daardoor	andere	bevoegd-	en/of	verantwoordelijkheden		
dan	de	overige	leden	van	het	team.	Om	deze	reden	worden	de	bevoegd-	en		
verantwoordelijkheden	van	deze	functionarissen	nader	uitgewerkt	in	de	verschillende	paragrafen	
van	dit	hoofdstuk.

RBT
(Bij GRIP 4 vervalt BT)
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Regionale organisatiestructuur
De	regionale	organisatiestructuur	bestaat	uit	drie	niveaus:

•		Strategisch niveau:	Het	nemen	van	strategische	beslissingen	door	de	burgemeester	in	
het	BT	of	de	voorzitter	Veiligheidsregio	in	het	RBT;

•		Tactisch niveau:	De	coördinatie	op	de	uitvoering	van	de	crisisbeheersing.	Het	ROT	
schept	de	praktische	voorwaarden	voor	de	uitvoering	en	stemt	activiteiten	op	het	
rampterrein	en	van	de	verschillende	actiecentra	van	hulpdiensten	en	gemeente(n)	op	
elkaar	af.	Het	ROT	bekijkt	doelen	en	middelen	ten	aanzien	van	crisisbeheersing	in	
onderlinge	samenhang,	werkt	scenario´s	uit	en	stelt	een	tijdpad	vast.	

•		Operationeel niveau:	Aansturen	en	uitvoering	geven	aan	de	primaire	en	ondersteunende	
processen.

Samenstelling Hoofdstructuur
Voor	het	aansturen	van	de	crisisorganisatie	bestaan	de	volgende	organisaties	of	
crisisteams:
•		Gemeenschappelijke	Meldkamer	(GMK)	/	Calamiteitenmeldkamer	CMK);
•		Commando	Plaats	Incident	(CoPI);
•		Regionaal	Operationeel	Team	(ROT);
•		Beleidsteam	(BT);
•		Regionaal	Beleidsteam	(RBT);
•		Team	Bevolkingszorg	(TBZ);
•		Actiecentra	operationele	diensten	/	Gemeentelijke	actiecentra.

3.1  Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) / 
  Calamiteitenmeldkamer (CMK)

Inleiding
In	de	reguliere	situatie	
worden	meldingen	
behandeld	door	de	
Gemeenschappelijke	
Meldkamer	(GMK).	
De	GMK	speelt	in	de	
eerste	fase	van	een	
incident	een	belangrijke	
rol	en	dient	snel	en	
daadkrachtig	te	handelen/
alarmeren.	Wanneer	zich	
een	incident	voordoet	
vanaf	GRIP	2	kan	de	
Calamiteitenmeldkamer	
(CMK)	in	gebruik	
genomen	worden.	De	
GMK	kan	zich	hierdoor	
richten	op	het	reguliere	
meldkamerproces.

RBT
(Bij GRIP 4 vervalt BT)
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Bevoegd- en verantwoordelijkheden
•		De	alarmering	van	de	operationele	diensten,	functionarissen	en	relevante	organisaties.
•		Binnen	2	minuten	nadat	is	voldaan	aan	de	criteria	voor	grootschalige	alarmering	is	
begonnen	met	de	alarmering	van	de	hoofdstructuur	tot	en	met	ROT-niveau	(GRIP	2).	De	
alarmering	is	binnen	5	minuten	na	de	start	afgerond.

•		Informeren	van	de	voorzitter	van	de	veiligheidsregio	en	de	burgemeester	van	de	
betrokken	gemeente.

Bevoegdheden Calamiteitencoördinator
•		De	calamiteitencoördinator	(CaCo)	is	gemandateerd	om	in	grootschalige-	en	
rampsituaties	op	te	schalen	tot	en	met	GRIP	2.

•		Coördinatie	en	aansturing	van	de	meldkamerprocessen.
•		Opstarten	van	het	Landelijk	Crisis	Management	Systeem	(LCMS).

Taken GMK / CMK
•		Gemeenschappelijke	meldkamer
•		De	intake,	het	doorgeleiden	en	afhandelen	van	verzoeken	voor	het	leveren	van	personele,	
facilitaire	en	informatievoorzieningen;

•		Het	alarmeren	en	inzetten	van	personele	en	facilitaire	voorzieningen	op	de	juiste	plaats	
en	tijd	en	in	de	juiste	kwaliteit	en	kwantiteit,	waaronder	het:

•		alarmeren	van	de	hoofdstructuur	van	crisisbeheersing	conform	GRIP;
•		alarmeren	van	de	relevante	partner	organisaties.
•		Het	in	het	Landelijk	Crisis	Management	Systeem	(LCMS)	opstellen	en	continu	bijwerken	
van	het	meldkamerbeeld	bij	(verwachte)	opschaling	naar	GRIP	1	of	hoger;

•		Het	monitoren	en	bijsturen	van	de	inzet	van	benodigde	voorzieningen.

Calamiteitenmeldkamer
•		Afhandelen	van	berichtenverkeer	dat	te	maken	heeft	met	het	GRIP-incident;
•		Alarmeren	van	additionele	eenheden	voor	het	GRIP-incident;
•		Continu	bijwerken	van	meldkamerbeeld	in	LCMS	(indien	relevant).

Samenstelling

Functionaris
•	Centralisten	Brandweer
•	Centralisten	Ambulance
•	Centralisten	Politie

GMK
•	Calamiteiten	Coördinator	(CaCo)
•	Centralisten	Brandweer
•	Centralisten	Ambulance
•	Centralisten	Politie

Samenstelling CMK
•	Calamiteiten	Coördinator	(CaCo)

Locatie
De	GMK	en	CMK	zijn	gevestigd	aan	de	Rooseveltstraat	4a	te	Leiden.
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Opkomsttijd
Tijdens	kantooruren	zijn	alle	functionarissen	aanwezig.	Buiten	kantooruren	is	er	niet	altijd	
een	CaCo	op	de	meldkamer	aanwezig.	Buiten	kantooruren	start	de	CaCo	binnen	30	
minuten	met	de	uitvoering	van	zijn/haar	taken.

3.2 Commando Plaats Incident (CoPI)

Inleiding
Wanneer	bij	de	bestrijding	
van	een	incident	in	het	
brongebied	meerdere	
disciplines	betrokken	zijn	
en	structurele	coördinatie	
tussen	de	disciplines	
noodzakelijk	is,	wordt	
opgeschaald	naar	GRIP	
1.	Er	wordt	op	de	plaats	
van	het	incident	een	team	
ingericht,	het	commando	
plaats	incident	(CoPI).	
Binnen	het	CoPI	worden	
onder	eenhoofdige	
leiding	de	te	behalen	
operationele	prestaties	op	
de	plaats	van	een	incident	
gepland	en	gemonitord	
en	daar	waar	nodig	
bijgestuurd.

Bevoegd- en verantwoordelijkheden
•  Beeldvorming:	het	multidisciplinair	verzamelen	en	verwerken	van	veiligheidsinformatie.	
Daarnaast	het	sturen	op	het	verwerven,	verwerken,	veredelen	en	verstrekken	van	
informatie.

•  Oordeelsvorming:	het	signaleren,	adviseren	en	multidisciplinair	bepalen	van	de	
(integrale)	aanpak:	het	maken	van	afspraken	over	ieders	bijdrage	in	het	behalen	van	
bepaalde	operationele	prestaties	binnen	een	bepaalde	omgeving,	binnen	een	bepaalde	
tijd	en	continueren	daarvan	over	een	bepaalde	periode.	Daaronder	wordt	ook	begrepen	
het,	op	basis	van	gesignaleerde	problemen,	adviseren	van	partners.

•  Besluitvorming:	het	kiezen	en	monitoren	van	het	uitvoerend	en	ondersteunend	werk:	
bepalen	welke	uitvoerende	en	ondersteunende	werkzaamheden	dienen	te	worden	
verricht	en	welke	personele	en	facilitaire	voorzieningen	daaraan	worden	toegekend.	Ook	
de	monitoring	daarvan	maakt	hier	deel	van	uit.

RBT
(Bij GRIP 4 vervalt BT)
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Bevoegd- en verantwoordelijkheden Leider CoPI
•		Leidinggeven	aan	het	gecoördineerd	optreden	van	alle	bij	het	incident	betrokken	
operationele	diensten	ter	plaatse,	zonder	daarbij	de	bevoegd-	en	verantwoordelijkheden	
van	de	afzonderlijke	diensten	over	te	nemen;	

•		Draagt	zorg	voor	het	uitvoeren	van	opdrachten	en	besluiten	van	het	ROT;	
•		Adviezen	van	het	CoPI	voorleggen	aan	het	ROT;	
•		Uitnodigen	van	relevante	crisispartners	in	het	CoPI.

Taken CoPI
Algemeen
Het	CoPI	is	belast	met	de	operationele	leiding	ter	plaatse,	de	afstemming	met	betrokken	
partijen	en	het	adviseren	van	het	ROT:
•		Vaststellen	van	het	brongebied;
•		Het	bepalen	van	de	te	volgen	tactiek	om	te	komen	tot	een	snelle	en	gecoördineerde	
hulpverlening	en/of	rampenbestrijding;

•		Het	in	het	brongebied	gecoördineerd	en	multidisciplinair	leiding	geven	aan	de	ingezette	
eenheden	t.b.v.	de	bronbestrijding;

•		Het	coördineren	tussen	en	het	aansturen	van	de	hulpdiensten	en	processen	die	nodig	zijn	
om	de	directe	uitwerking	van	een	ramp	of	crisis	te	bestrijden.

•		Het	verzorgen	van	operationele	voorlichting,	indien	van	toepassing	in	overleg	met	ROT	of	
actiecentrum	Communicatie.

Vanaf	GRIP	2
•		Het	gevraagd	en	ongevraagd	verstrekken	van	informatie	over	de	rampenbestrijding	aan	
het	ROT;

•		Het	aanvragen	van	bijstand,	aflossing	en	logistiek	bij	het	ROT.

Samenstelling
•	Leider	CoPI	(voorzitter)
•	Officier	van	Dienst	Brandweer	(HOvD)
•	Officier	van	Dienst	Geneeskundig
•	Officier	van	Dienst	Politie
•	Voorlichtingsfunctionaris	CoPI
•	Informatiemanager	CoPI
•	Liaison(s)
•	Officier	van	Dienst	Bevolkingszorg

Ondersteuning
•	Plotter
•	Logistiek	medewerker

Meerdere CoPI’s
Bij	een	incident	kan	het	noodzakelijk	zijn	om	meerdere	CoPI’s	in	te	stellen.	Wanneer	hiertoe	
wordt	besloten,	wordt	automatisch	opgeschaald	naar	GRIP	2.	Het	eerste	CoPI	treedt	op	als	
coördinerend	CoPI	en	zorgt	tijdelijk	voor	de	onderlinge	afstemming,	informatie-uitwisseling	
en	contacten	met	andere	partijen.	Wanneer	het	ROT	operationeel	is,	neemt	deze	de	
coördinerende	rol	tussen	de	verschillende	CoPI’s	over.

Locatie
Het	CoPI	vindt	plaats	in	een	mobiele	container	nabij	het	incident.	De	leider	CoPI	is	
verantwoordelijk	voor	het	bepalen	van	een	geschikte	(veilige)	locatie.

Eventueel
Gemeente/Partner

Leider Copi

OVD
GHOR

OVD
Politie

OVD
Brandweer

Operationeel
Voorlichter

Plotter

Informatiemanager

(logistiek medewerker)
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Opkomsttijd
De	volgende	onderdelen	of	functionarissen	beginnen	binnen	de	gestelde	tijd	met	de	
uitvoering	van	hun	taken3:	CoPI	-	30	minuten

3.3 Regionaal Operationeel Team (ROT)

Inleiding
Wanneer	ook	structurele	
coördinatie	buiten	
het	brongebied	(dat	
wil	zeggen	in	het	
effectgebied)	noodzakelijk	
is,	wordt	opgeschaald	
naar	GRIP	2.	Naast	
het	COPI	wordt	een	
regionaal	operationeel	
team	(ROT)	ingericht.	
Binnen	het	ROT	worden	
onder	eenhoofdige	leiding	
integraal	de	te	behalen	
operationele	prestaties	
van	het	totale	incident	
gepland	en	gemonitord	
en	daar	waar	nodig	
bijgestuurd.

Bevoegd- en verantwoordelijkheden
•		Beeldvorming:	het	multidisciplinair	verzamelen	en	verwerken	van	veiligheidsinformatie.	
Daarnaast	het	sturen	op	het	verwerven,	verwerken,	veredelen	en	verstrekken	van	
informatie.	

•		Oordeelsvorming:	het	signaleren,	adviseren	en	multidisciplinair	bepalen	van	de	(integrale)	
aanpak:	het	maken	van	afspraken	over	ieders	bijdrage	in	het	behalen	van	bepaalde	
operationele	prestaties	binnen	een	bepaalde	omgeving,	binnen	een	bepaalde	tijd	en	
continueren	daarvan	over	een	bepaalde	periode.	Daaronder	wordt	ook	begrepen	het,	op	
basis	van	gesignaleerde	problemen,	adviseren	van	partners.	

•		Besluitvorming:	het	kiezen	en	monitoren	van	het	uitvoerend	en	ondersteunend	werk:	
bepalen	welke	uitvoerende	en	ondersteunende	werkzaamheden	dienen	te	worden	
verricht	en	welke	personele	en	facilitaire	voorzieningen	daaraan	worden	toegekend.	Ook	
de	monitoring	daarvan	maakt	hier	deel	van	uit.

3.	 Tijden	conform	Besluit	Veiligheidsregioʼs

RBT
(Bij GRIP 4 vervalt BT)
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Bevoegd- en verantwoordelijkheden Operationeel Leider
•		Leidinggeven	aan	het	gecoördineerd	optreden	van	alle	bij	het	incident	betrokken	partners,	
zonder	daarbij	de	bevoegd-	en	verantwoordelijkheden	van	de	afzonderlijke	bij	het	incident	
betrokken	organisaties	over	te	nemen;

•		Zorgdragen	voor	het	uitvoeren	van	besluiten	van	de	burgemeester	/	voorzitter	
Veiligheidsregio;

•		Adviezen	van	het	ROT	voorleggen	aan	het	(R)BT;
•		Uitnodigen	van	relevante	crisispartners	in	het	ROT.

Taken ROT
Algemeen
Het	ROT	is	belast	met	de	operationele	leiding,	de	afstemming	met	andere	bij	de	crisis	
betrokken	partijen	en	het	adviseren	van	het	(R)BT:
•		De	multidisciplinaire	afstemming	en	aansturing	van	alle	activiteiten	in	het	effectgebied;
•		Het	aansturen	van	alle	bij	de	crisisbestrijding	betrokken	diensten	en	organisaties;
•		Het	op	tactisch	niveau	aansturen	van	het	CoPI;
•		Het	regelen	van	bijstand,	aflossing	en	logistiek	van	hulpverlenende	eenheden	in	zowel	het	
bron-	als	het	effectgebied;

•		Coördineren	van	het	totale	operationele	uitvoeringsproces	van	de	hulpverleningsdiensten	
in	het	effectgebied;

•		De	monodisciplinaire	aansturing	van	de	verschillende	actiecentra;
•		Het	verzamelen,	verwerken	en	verstrekken	van	informatie	over	de	crisissituatie	en	
crisisbestrijding;

•		Het	afstemmen	van	het	proces	communicatie	met	de	voorlichter	van	het	CoPI	en	het	
actiecentrum	Communicatie	vanuit	de	gemeente;

•		Bij	meerdere	CoPI’s	heeft	het	ROT	een	coördinerende	rol	tussen	de	verschillende	CoPI’s;
Informeren	van	het	NCC.

Vanaf	GRIP	3
•		Het	vertalen,	uitvoeren	
en	monitoren	van	
beleidsbeslissingen	
afkomstig	van	het	BT/
RBT;

•		Het	gevraagd	en	
ongevraagd	adviseren	
van	het	BT/RBT;

•		Het	afstemmen	van	de	
informatieverstrekking	
over	het	incident	met	
de	voorlichter(s)	van	
het	BT/RBT.

Samenstelling
•		Operationeel	Leider	
(voorzitter)

•		Algemeen	Commandant	Bevolkingszorg	(Hoofd	sectie	bevolkingszorg)
•		Algemeen	Commandant	Brandweerzorg	(Hoofd	Officier	van	Dienst)
•		Hoofd	sectie	GHOR
•		Algemeen	Commandant	Politiezorg	(Algemeen	Commandant)
•		Communicatieadviseur	ROT
•		Informatiemanager	ROT

Buitenring Binnenring Buitenring

Politie

GHOR

Brandweer

Informatiecoördinator

Operationeel
Leider

SecretarisInformatie
manager

Plotter
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•		Liaison(s)
•		Ondersteuning
•		Staffunctionaris	Bevolkingszorg	(medewerker	bevolkingszorg)
•		Staffunctionaris	Brandweerzorg
•		Staffunctionaris	Geneeskundige	zorg
•		Staffunctionaris	Politiezorg
•		Informatiecoördinator
•		Secretaris
•		Plotter

Locatie
Het	ROT	is	gehuisvest	op	de	eerste	etage	in	het	RCC,	Rooseveltstraat	4a	te	Leiden.

Opkomsttijd
De	volgende	onderdelen	of	functionarissen	beginnen	binnen	de	gestelde	tijd	met	de	
uitvoering	van	hun	taken4.	De	leden	en	de	hoofden	van	de	sectie	kunnen	elkaar	indien	
noodzakelijk	bij	de	aanvang	van	het	eerste	overleg	vervangen.	Dit	geldt	tevens	voor	de	
Informatiemanager	en	de	Operationeel	Leider.

•		Informatiemanager	 30	minuten
•		Leden	sectie	informatievoorziening	 40	minuten
•		Operationeel	Leider	 45	minuten
•		Algemeen	Commandanten	ROT,	HS-GHOR	 45	minuten
•		Voorlichtingsfunctionaris	 30	minuten
•		Overige	leden	ROT	(m.u.v.	liaisons)	 60	minuten

3.4 Beleidsteam (BT)

Inleiding
Wanneer	sprake	is	van	
een	bedreiging	van	het	
welzijn	van	(grote	groepen	
van)	de	bevolking	en/	of	
bestuurlijke	coördinatie	
of	besluitvorming	
noodzakelijk	is,	wordt	
opgeschaald	naar	
GRIP	3.	Naast	het	
CoPI	en	het	ROT	wordt	
een	(gemeentelijk)	
beleidsteam	(BT)	
gevormd.	Binnen	het	
BT	worden	onder	
eenhoofdige	leiding	de	
te	behalen	bestuurlijke	
prestaties	gepland	en	
gemonitord	en	daar	waar	
nodig	bijgestuurd.

RBT
(Bij GRIP 4 vervalt BT)
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Bevoegd- en verantwoordelijkheden
•		Coördinatie	van	en	besluitvorming	op	organisatorische,	juridische	en	bestuurlijke	
deelprocessen.

•		Adviseren	van	de	burgemeester	(als	opperbevelhebber)	aangaande	de	bestrijding	van	
rampen	en	crises	op	strategisch	beleidsmatig	niveau.

Bevoegd- en verantwoordelijkheden Voorzitter BT
Beslisser:
•		Heeft	het	opperbevel	in	geval	van	een	ramp	of	crisis	of	van	ernstige	vrees	voor	het	
ontstaan	daarvan.	Degenen	die	aan	de	bestrijding	van	een	ramp	of	crisis	deelnemen,	
staan	onder	zijn	bevel;

•		Bevoegd	om	in	geval	van	rampen	of	crises,	dan	wel	van	ernstige	vrees	voor	het	ontstaan	
daarvan,	alle	bevelen	te	geven	die	hij	ter	handhaving	van	de	openbare	orde	of	ter	
beperking	van	gevaar	nodig	acht;

•		Bevoegd	tot	het	opschalen	naar	GRIP	3	en	4	en	het	uitnodigen	van	relevante	
crisispartners	in	het	BT.

Boegbeeld:
•		Extern	de	overheid	vertegenwoordigen	in	de	aanpak	van	de	crisis	naar	de	media,	de	
bevolking,	de	hulpverleners	en	de	bestuurlijke	instanties	en	de	communicatie	daarover.

Burgervader:
•		Naar	buiten	treden	richting	bewoners	en	getroffenen.Taken	ROT

Taken BT
•		Adviseert	de	burgemeester	bij	het	stellen	van	prioriteiten	in	de	aanpak	van	de	
crisisbeheersing,	ten	behoeve	van	het	ROT;

•		Houdt	toezicht	op	de	uitvoering	van	de	genomen	beslissingen;
•		Stemt	de	informatieverstrekking	en	crisiscommunicatie	af	met	het	ROT;
•		Stuurt	op	aanvragen	van	personele	en	materiële	hulp	van	elders,	voor	zover	dit	niet	
gemandateerd	is	aan	de	diensten;

•		Het	eventueel	uitvaardigen	van	noodbevelen	of	noodverordeningen;
•		Het	onderhouden	van	contacten	met	de	media	en	de	bevolking.

Samenstelling
•		Burgemeester	(voorzitter)
•		Adviseur	BT	Bevolkingszorg	
(Gemeentesecretaris)

•		Adviseur	BT	Brandweer	
(Districtcommandant	Brandweer	Hollands	
Midden)

•		Adviseur	BT	Politie	(Districtschef	Politie	
Hollands	Midden)

•		Adviseur	BT	GHOR	(Directeur	GHOR	
Hollands	Midden)

•		(Hoofd)officier	van	Justitie
•		Informatiemanager	BT
•		Adviseur	Crisisbeheersing4	(Medewerker	
Openbare	Orde	en	Veiligheid)

•		Communicatieadviseur	BT

4.	 Benaming	conform	het	landelijk	project	GROOT

Eventueel
Partner HOvJ

Burgemeester

GHOR

Politie

Brandweer

Notulist

Communicatie

MOV

Gemeente
Secretaris

Informatiemanager
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•		Liaison(s)
•		Ondersteuning
•		Notulist

Locatie
Het	BT	is	gehuisvest	in	een	door	de	betreffende	gemeente	vooraf	aangewezen	locatie.

Opkomsttijd
De	volgende	onderdelen	of	functionarissen	beginnen	binnen	de	gestelde	tijd	met	de	
uitvoering	van	hun	taken5:	Beleidsteam	60	minuten

3.5 Regionaal Beleidsteam (RBT)

Inleiding
Wanneer	sprake	is	van	
een	gemeentegrens-
overschrijdend	incident,	
de	hulpdiensten	in	
meerdere	gemeenten	
moeten	optreden	en	
bestuurlijke	coördinatie	
van	betrokken	gemeenten	
aan	de	orde	is,	wordt	
opgeschaald	naar	
GRIP	4.	Het	BT	komt	te	
vervallen	en	er	wordt	een	
regionaal	beleidsteam	
(RBT)	gevormd.	Binnen	
het	RBT	worden	onder	
eenhoofdige	leiding	de	
te	behalen	bestuurlijke	
prestaties	gepland	en	
gemonitord	en	daar	waar	
nodig	bijgestuurd.

Bevoegd- en verantwoordelijkheden
•		Coördinatie	van	en	besluitvorming	op	organisatorische,	juridische	en	bestuurlijke	
deelprocessen.	

•		Adviseren	van	de	voorzitter	Veiligheidsregio	(als	opperbevelhebber)	en	de	afzonderlijke	
burgemeesters	aangaande	de	bestrijding	van	rampen	en	crisis	op	strategisch	
beleidsmatig	niveau.

5.	 Tijden	conform	Besluit	Veiligheidsregio’s

RBT
(Bij GRIP 4 vervalt BT)
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Bevoegd- en verantwoordelijkheden voorzitter Veiligheidsregio
•		Heeft	het	mandaat	over	de	aansturing	van	de	crisisbeheersing.	Hij	is	verplicht	het	RBT	te	
consulteren	voordat	hij	besluiten	neemt,	tenzij	de	vereiste	spoed	zich	daartegen	verzet.	
De	burgemeesters	kunnen	in	het	RBT	schriftelijk	bezwaar	aantekenen	tegen	het	besluit	
van	de	voorzitter	Veiligheidsregio.

•		Geeft	de	regionaal	operationeel	leider	de	bevelen	die	nodig	worden	geacht	in	verband	
met	de	uitvoering	van	de	door	hem	genomen	besluiten;

•		Nodigt	relevante	crisispartners	uit	in	het	RBT;
•		Heeft	het	opperbevel	in	geval	van	een	ramp	of	crisis	of	van	ernstige	vrees	voor	het	
ontstaan	daarvan.	Degenen	die	aan	de	bestrijding	van	een	ramp	of	crisis	deelnemen,	
staan	onder	zijn	bevel;

•		Geeft	in	geval	van	rampen	of	crisis,	dan	wel	van	ernstige	vrees	voor	het	ontstaan	
daarvan,	alle	bevelen	die	ter	handhaving	van	de	openbare	orde	of	ter	beperking	van	
gevaar	nodig	worden	geacht;

•		Draagt	er	zorg	voor	dat	de	bevolking	informatie	wordt	verschaft	over	de	ramp/	het	incident	
dat	de	gemeenten	bedreigt	of	treft

Taken
•		Stellen	van	prioriteiten	bij	de	aanpak	van	de	crisisbestrijding;
•		Beleidsbeslissingen	van	de	voorzitter	Veiligheidsregio	(indien	noodzakelijk)	doorzetten	
naar	het	ROT;

•		Toezicht	houden	op	de	uitvoering	van	de	genomen	beslissingen;
•		Het	afstemmen	van	de	informatieverstrekking/voorlichting	over	het	incident	met	het	ROT;
•		Voorbereiden	van	de	voorlichting	aan	de	bevolking	over	de	beleidsaspecten;
•		Geven	van	opdrachten	tot	het	treffen	van	aanvullende	maatregelen;
•		Sturen	op	het	aanvragen	van	personele	en	materiële	hulp	van	elders,	voor	zover	dit	niet	
gemandateerd	is	aan	de	diensten;

•		Het	eventueel	uitvaardigen	van	noodbevelen	of	noodverordeningen;
•		Zorgdragen	voor	de	verdeling	van	schaarse	middelen	en	afwegen	van	de	behoefte	en	
belangen	van	de	betrokken	gemeenten	daarbij;

Samenstelling
•		Voorzitter	Veiligheidsregio	(voorzitter)
•		Burgemeesters	van	betrokken	gemeenten
•		Adviseur	RBT	Bevolkingszorg
•		Adviseur	RBT	Brandweer
•		Adviseur	RBT	Politie
•		Adviseur	RBT	GHOR
•		(Hoofd)officier	van	Justitie
•		Voorzitter(-s)	Waterschap(-pen)
•		Informatiemanager	RBT
•		Communicatieadviseur	RBT
•		Liaison(s)
•		Ondersteuning
•		Notulist
•		Facilitair	ondersteuner

Voorzitter
Veiligheidsregio

BGM 1 BGM n

Notulist

HOvJ Dijkgraaf Eventueel ketenpartner

Communicatie

MOV

Brandweer

Politie

GHOR

Informatie
manager Gemeente
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Locatie
Het	RBT	is	gehuisvest	op	de	begane	grond	van	het	RCC,	Rooseveltstraat	4a	te	Leiden.

Opkomsttijd
De	volgende	onderdelen	of	functionarissen	beginnen	binnen	de	gestelde	tijd	met	de	
uitvoering	van	hun	taken:	Regionaal	Beleidsteam	60	minuten

3.6 Voorbereidend overleg

Inleiding
Bij	dreigende,	
voorzienbare	incidenten	
kan	op	elk	niveau	
(operationeel,	tactisch	
en	strategisch)	een	
‘voorbereidend	team’	
worden	samengeroepen.	
Het	uitgangspunt	hierbij	
is	dat	de	gebeurtenis	
op	korte	termijn	kan	
plaatsvinden,	maar	
dat	een	daadwerkelijk	
incident	zich	nog	niet	
heeft	voorgedaan.	In	
tegenstelling	tot	de	
reguliere	GRIP	kan	
elk	team	individueel	
gealarmeerd	worden.

Initiatie
Alleen	de	voorzitter	van	
elk	crisisteam	is	bevoegd	om	het	team	daadwerkelijk	samen	te	roepen.	Hij	kan	dit	zelf	
initiëren	of	op	basis	van	een	dringend	advies	vanuit	één	van	de	disciplines.	Zo	mogelijk	
stemmen	relevante	afdelingshoofden	het	advies	af.

Taken
•		Het	bepalen	van	de	mate	van	dreiging	van	het	incident;
•		Het	treffen	van	de	noodzakelijke	(voorzorgs-)maatregelen;
•		Het	afstemmen	van	deze	(voorzorgs-)maatregelen;
•		Het	informeren	van	het	bevoegd	gezag(-en)	over	het	wel	of	niet	opschalen	van	de	
crisisorganisatie;

•		Het	informeren	van	de	eigen	organisatie	en	crisispartners.

Bevoegd- en verantwoordelijkheden
•		Coördineren,	voorbereiden	en	treffen	van	noodzakelijke	(voorzorgs-)	maatregelen;	
•		Adviseren	van	het	bevoegd	gezag	om	wel	of	niet	over	te	gaan	tot	opschaling	van	de	
rampenbestrijdingsorganisatie	conform	GRIP-procedure.

RBT
(Bij GRIP 4 vervalt BT)
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Samenstelling
Bij	een	voorbereidend	team	worden	alle	leden	(incl.	staffunctionarissen	en	de	
informatieorganisatie)	bijeen	geroepen.	Tijdens	het	eerst	overleg	wordt	inzichtelijk	gemaakt	
welke	processen	voorbereid	dienen	te	worden	en	welke	functionarissen/secties	hierbij	
noodzakelijk	zijn.	De	uiteindelijke	samenstelling	van	de	voorbereidende	teams	is	dus	
afhankelijk	van	het	voorzienbare	incident.

Alarmering
Alarmering	van	een	voorbereidend	ROT	vindt	door	middel	van	paging	(P2000)	plaats.	De	
overige	teams	worden	telefonisch	gealarmeerd.

Locatie
Zie	hiervoor	de	locaties	zoals	deze	zijn	beschreven	bij	het	CoPI,	ROT,	BT	en	RBT

Opkomsttijd
De	opkomsttijden	voor	de	leden	van	de	voorbereidende	teams	zijn	conform	de	genoemde	
opkomsttijden	van	de	verschillende	teams,	tenzij	dit	expliciet	anders	vermeld	staat	in	het	
alarmeringsbericht.

Team Voorbeeld

Voorbereidend	CoPI -	bomruiming;
-	evenementen/	demonstraties.

Voorbereidend	ROT 	-	weer-/	of	verkeersalarm,	hoog	water,	droogte;
-	evenementen.

Voorbereidend	BT -	dreigende	doorbraak;
-	dreigende	odeverstoring/bomruiming.

Voorbereidend	RBT -	dreigende	infectieziekte;
-	dreigende	overstroming.
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4. Crisispartners

Inleiding
Samenwerking	met	partners	is	van	belang	voor	het	adequaat	voorbereiden	en	
bestrijden	van	incidenten,	rampen	en	crises.	Bij	wet	is	vastgelegd	dat	in	het	Regionaal	
Crisisplan	van	de	VRHM	afspraken	met	crisispartners	over	risico-	en	crisisbeheersing	
worden	opgenomen.	In	dit	hoofdstuk	is	op	hoofdlijnen	beschreven	wat	de	taken	en	
verantwoordelijkheden	van	crisispartners	zijn	en	welke	afspraken	zijn	gemaakt	over	hoe	
tijdens	crises	wordt	samengewerkt.	Deze	afspraken	zijn	vastgelegd	in	convenanten	en	
nader	uitgewerkt	in	informatiekaarten.

Taken
•		Afstemmen	van	werkzaamheden/besluiten	met	de	activiteiten	en	besluiten	van	de	
veiligheidsregio,	bijvoorbeeld	middels	een	liaison	die	gemandateerd	is	namens	de	eigen	
organisatie.	

•		Gevraagd	en	ongevraagd	adviseren	van	het	CoPI,	ROT	en/	of	(R)BT	inzake	de	
incidentbestrijding,	op	onderwerpen	die	gerelateerd	zijn	aan	de	taak	van	de	crisispartner.

•		(Pro-)	actief	delen	van	informatie.	
•		Afstemming	ten	aanzien	van	communicatie	door	het	koppelen	van	de	
communicatieadviseur	ROT	en	de	communicatieadviseur	van	de	desbetreffend	
organisatie.

Bevoegd- en verantwoordelijkheden
De	bevoegdheden	van	de	crisispartner	zijn	een	afgeleide	van	de	(wettelijke)	taak	van	deze	
partner.	Deze	zijn	verder	uitgewerkt	in:
•		convenanten	en	bijbehorende	informatiekaart	van	de	desbetreffende	partner;
•		de	uitgave	“Crisis	en	Recht”	van	Min.	BZK	(2008);
•		de	bestuurlijke	netwerkkaarten	crisisbeheersing	(verantwoordelijkheidsverdeling	per	
crisistype);

•		rampbestrijdingsplannen	en	bijbehorende	operationele	samenvattingen.

Buurregio’s
Voor	crisisbeheersing	op	bovenregionale	schaal	heeft	de	VRHM	afspraken	gemaakt	met	
de	volgende	veiligheidsregio’s:
•		Haaglanden
•		Kennemerland
•		Rotterdam-Rijnmond
•		Utrecht
•		Zuid-Holland	Zuid
•		Amsterdam-Amstelland

RISICOPROFIEL BELEIDSPLAN CRISISPLAN
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Landelijke overheden
Voor	crisisbeheersing	heeft	de	VRHM	afspraken	met	de	volgende	landelijke	overheden:
Nationaal	CrisisCentrum	(NCC)
•		Landelijk	Operationeel	Coördinatie	Centrum	(LOCC)
•		Landelijke	Operationele	Staf	(LOS)
•		Interdepartementale	Commissie	Crisisbeheersing	(ICCB)
•		Ministeriële	Commissie	Crisisbeheersing	(MCCB)

Crisisbeheersingsstelsel Nederland	op	hoofdlijnen:

Defensie
Defensie	kan	ingezet	worden	ter	ondersteuning	van	zeer	veel	processen	in	de	
rampenbestrijding,	waarbij	het	op	te	lossen	probleem	door	Defensie	wordt	beoordeeld	en	
een	voorstel	wordt	gedaan	voor	inzet.	Voor	een	beschrijving	van	taken	en	procedures	zie	
‘Catalogus	Civiel	Militaire	Samenwerking’.	De	Commandant	RMC	is	rijksheer	zoals	bedoeld	
in	de	Wvr.
Defensie	kent	de	volgende	vormen	van	ondersteuning	aan	civiele	autoriteiten:
1.		structurele	nationale	taken	(KMar,	EOD	e.d.)	
2.		militaire	bijstand	op	grond	van	de	Politiewet	1993:	-	ondersteuning	van	de	handhaving	
van	de	openbare	orde	-	ondersteuning	van	de	strafrechtelijke	handhaving	van	de	
rechtsorde	

3.		militaire	bijstand	op	grond	van	de	Wet	Veiligheidsregio’s
4.		militaire	steunverlening	in	het	openbaar	belang.

Vitale infrastructuur
De	VRHM	heeft,	ten	aanzien	van	de	borging	van	de	continuïteit	van	de	vitale	
voorzieningen,	met	diverse	organisaties	convenanten	afgesloten.	De	(relevante)	
operationele	samenwerkingsafspraken	in	de	convenanten	zijn	opgenomen	in	zogenaamde	
informatiekaarten	‘Partners’.	Deze	kaarten	worden	hieronder	beschreven.

Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCB) /
Ministerraad (MR)

Interdepartementale Commissie
Crisisbeheersing (ICCB)

Departementaal
Coördinatiecentrum (DCC)

Departementaal
Coördinatiecentrum (DCC)

Provinciaal Coördinatiecentrum
 (PCC)

NCCLOCC NVC

Rijksdiensten
(Vitale)

Sectoren Rijksdiensten
(Vitale)

Sectoren

Regionaal Coördinatiecentrum
 (RCC)
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Informatiekaarten
De	regio	maakt	in	convenanten	samenwerkingsafspraken	met	de	crisispartners	over	
de	aansluiting	bij	of	op	de	crisisorganisatie	van	de	regio.	Hierin	staan	afspraken	over	
aansluiting	op:	
•		Sturende	processen;	waaronder	afspraken	over	leidinggevende	functionarissen	die	
aansluiten	in	een	CoPI,	ROT	en/	of	(R)BT	en	(proces)	verantwoordelijkheden.

•		Ondersteunende	processen;	waaronder	afspraken	over	informatie	uitwisseling,	melding	
en	alarmering,	op-	en	afschaling	en	het	gebruik	van	resources.

•		Primaire	processen:	waaronder	afspraken	hoe	uitvoerende	processen	van	de	
verschillende	diensten	op	elkaar	aansluiten.

Elk	samenwerkingsconvenant	is	samengevat	tot	een	overzichtelijke	informatiekaart	
‘Partners’.	De	informatiekaarten	zijn	bedoeld	voor	leden	van	de	crisisteams	van	de	VRHM	
en	de	crisisorganisatie	van	de	desbetreffende	partner.	De	informatiekaarten	zijn	als	
bijlagen	opgenomen	in	dit	crisisplan.	Per	crisispartner	bevat	deze	informatiekaart	in	elk	
geval	de	bijzonderheden	ten	aanzien	van:
•		Crisisstructuur	
•		Verantwoordelijkheden	en	bevoegdheden	
•		Alarmering	
•		Op-	en	afschaling	
•		Leiding	en	coördinatie
•		Informatievoorziening
•		Crisiscommunicatie	
•		Regeling	Liaison
•		Bijzondere	informatieproducten	en	resources

RISICOPROFIEL BELEIDSPLAN CRISISPLAN
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5.  Beschrijving per organisatie en 
taken secties in de hoofdstructuur

5.1 Inleiding
In organieke zin worden binnen de hoofdstructuur het RBT, BT, ROT, CoPI de GMK/
CMK, de secties en de actiecentra onderscheiden. De multidisciplinaire onderdelen van 
de hoofdstructuur geven leiding en sturing aan de leidinggevende van de stafsecties 
en actiecentra. In dit hoofdstuk worden de hiërarchische structuur, samenstelling en 
processen van de monodisciplinaire secties en actiecentra beschreven. Naast de 
disciplines bevolkingszorg, brandweerzorg, geneeskundige zorg en politiezorg bestaat 
nog een aantal essentiële disciplines/ processen die nader worden toegelicht. Dit is het 
proces ‘Informatievoorziening’ en het proces ‘Water- en scheepvaartzorg’ conform het 
Referentiekader Regionaal Crisisplan.

5.2 Organisatie en taken Bevolkingszorg

Inleiding
Het hoofdproces bevolkingszorg ten tijde van rampen en crises kent een eigen structuur. 
Binnen de hoofdstructuur worden voor de bevolkingszorg twee teams onderscheiden: 
een sectie Bevolkingszorg als onderdeel van het Regionaal Operationeel Team (ROT) 
en een Team Bevolkingszorg. Onder het Team Bevolkingszorg vallen vervolgens de 
teams die verantwoordelijk zijn voor de primaire (uitvoerings)processen met betrekking tot 
bevolkingszorg.

Hiërarchische structuur

5.2.1 Sectie Bevolkingszorg

Inleiding
De sectie Bevolkingszorg is onderdeel van 
het ROT en levert een bijdrage aan de taken 
van het ROT. De sectie Bevolkingszorg stuurt 
vanuit het ROT het Team Bevolkingszorg aan, 
die verantwoordelijk is voor de uitvoering van 
de bevolkingszorg.

*  Het proces evacuatie wordt i.v.m. het 
multidisciplinaire karakter in een later 
stadium uitgewerkt.

C
om

m
un

ic
at

ie

Hoofd Ondersteuning

Algemeen Commandant
Bevolkingszorg

H H

Hoofd Informatie

P
ub

lie
ke

 z
or

g

O
m

ge
vi

ng
sz

or
g

E
va

cu
at

ie
 *



27

BESCHRIJVING ORGANISATIE EN TAKEN SECTIES

Samenstelling
De samenstelling van de Sectie Bevolkingszorg wordt bepaald door de 
Algemeen Commandant Bevolkingszorg en bestaat ten minste uit de 
functionarissen;
•  Algemeen Commandant Bevolkingszorg
•  Staffunctionaris Bevolkingszorg
•  Communicatieadviseur ROT6

5.2.2 Team Bevolkingszorg (TBZ)

Inleiding
Het Team Bevolkingszorg (TBZ) is een lokaal gemeentelijk team en draagt de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de bevolkingszorg. Het TBZ wordt vanuit het 
ROT aangestuurd door de Algemeen Commandant Bevolkingszorg.

Samenstelling
Samenstelling Team Bevolkingszorg 
• Leidinggevende Bevolkingszorg (namens de AC Bevolkingszorg) 
• Hoofd Publieke Zorg 
• Hoofd Communicatie 
• Hoofd Informatie 
• Hoofd Ondersteuning

Eventueel kan het TBZ uitgebreid worden met:7

• Hoofd Omgevingszorg 
• Hoofd Evacuatie

Het TBZ wordt ondersteund door:
• Verslaglegger
• Informatiecoördinator

Hoofdprocessen
De gemeentelijke actiecentra voeren de volgende 3 hoofdprocessen uit:
• Communicatie
• Publieke zorg
• Omgevingszorg

Ondersteunende processen
Daarnaast zijn er twee ondersteunende processen:
• Informatiemanagement
• Ondersteuning

6.  De communicatieadviseur ROT heeft naast zijn eigenstandige rol als adviseur in het ROT ook een rol als 

staffunctionaris Bevolkingszorg binnen het taakgebied Communicatie. Binnen dit laatste taakgebied valt 

hij onder verantwoordelijkheid van de Algemeen Commandant Bevolkingszorg.

7.  Bij een kleinschalig incident valt het deelproces Omgevingszorg en het deelproces Evacuatie onder het 

Hoofd Publieke Zorg.

RISICOPROFIEL BELEIDSPLAN CRISISPLAN
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5.3 Organisatie en taken Brandweerzorg

Inleiding
De inrichting van de crisisorganisatie voor brandweerzorg is in handen van de Brandweer 
Hollands Midden en wordt nader uitgewerkt in deel 2 van het crisisplan. Deze paragraaf 
geeft een algemeen overzicht van de organisatie en bijbehorende deelprocessen binnen 
brandweerzorg.

Hiërarchische structuur

Samenstelling
De samenstelling van de sectie Brandweerzorg 
wordt bepaald door de Algemeen Commandant 
Brandweerzorg en bestaat ten minste uit de 
volgende functies:
• Algemeen Commandant Brandweerzorg 
• Hoofd Informatie 
• Hoofd Ondersteuning 
• Hoofd Bron- en Emissiebestrijding

De sectie Brandweerzorg kan eventueel worden 
uitgebreid met de volgende functies: 
• Hoofd Redding 
• Hoofd Ontsmetting

Hoofdprocessen
De brandweer voert de volgende 3 hoofdprocessen uit:
• Bron- en emissiebestrijding
• Redding
• Ontsmetting

Ondersteunende processen
Daarnaast zijn er twee ondersteunende processen:
• Informatiemanagement
• Ondersteuning

5.4 Organisatie en taken Geneeskundige zorg

Inleiding
De inrichting van de crisisorganisatie ’geneeskundige zorg’ is in handen van de GHOR 
(Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en wordt nader uitgewerkt in deel 
2 van het crisisplan. Deze paragraaf geeft een algemeen overzicht van de organisatie en 
bijbehorende deelprocessen binnen de geneeskundige zorg.
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Hiërarchische structuur

Samenstelling
De samenstelling van de sectie Geneeskundige 
zorg wordt bepaald door de HS GHOR en 
bestaat uit tenminste de volgende functies:
• Hoofd Sectie GHOR (HS GHOR)
•  Hoofd Spoedeisende medische hulpverlening 

(HSMH)
• Hoofd publieke gezondheidszorg (HPG)
• Hoofd Psychosociale Hulpverlening (HPSH)
• Hoofd Informatie (HIN)

De sectie Geneeskundige zorg kan eventueel 
worden uitgebreid met de volgende functies:
• Hoofd Actiecentrum (HAc)
• Hoofd Ondersteuning (HON)
• Liaisons van ketenpartners.

Binnen de sectie Geneeskundige zorg in de crisisorganisatie worden alle actiecentra 
aangestuurd door een hoofd. Het hoofd Sectie GHOR bepaalt de omvang en de 
samenstelling van de stafsectie.

Hoofdprocessen
De GHOR coördineert de volgende 3 hoofdprocessen:
• Spoedeisende Medische Hulpverlening (SMH)
• Psychosociale Hulpverlening (PSH)
• Publieke Gezondheidszorg (PG)

Ondersteunende processen
Daarnaast zijn er twee ondersteunende processen:
• Informatiemanagement
• Ondersteuning

5.5 Organisatie en taken Politiezorg

Inleiding
De inrichting van de crisisorganisatie voor politiezorg is de verantwoordelijkheid van de 
politie Hollands Midden en wordt nader uitgewerkt in deel 2 van het Regionaal Crisisplan 
VRHM 25 Crisisplan. De organisatie bestaat uit een Staf Grootschalig en Bijzonder 
Optreden (SGBO), oftewel de sectie Politiezorg met aan het hoofd daarvan een Algemeen 
Commandant Politiezorg.
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Hiërarchische structuur

Samenstelling
De samenstelling van de sectie Politiezorg 
wordt bepaald door de Algemeen
Commandant Politiezorg en bestaat uit 
tenminste de volgende functies:
• Algemeen Commandant Politiezorg
• Hoofd Ordehandhaving
• Hoofd Opsporing
• Hoofd Informatie
• Hoofd Ondersteuning / Resources

De Sectie Politiezorg kan eventueel worden 
uitgebreid met de volgende functies:
• Hoofd Bewaken en Beveiligen
• Hoofd Mobiliteit
• Hoofd Handhaven Netwerken
• Hoofd Opsporingsexpertise
• Hoofd Interventie

Hoofdprocessen
De politie voert de volgende 7 hoofdprocessen uit:
• Mobiliteit
• Bewaken en beveiligen
• Ordehandhaving
• Handhaven netwerken
• Opsporing
• Opsporingsexpertise
• Interventie

Ondersteunende processen
Daarnaast zijn er twee ondersteunende processen:
• Informatiemanagement
• Ondersteuning

5.6 Organisatie en taken Waterbeheer

Inleiding
De inrichting van de crisisorganisatie voor Waterbeheer is in handen van verschillende 
organisaties welke verder worden uitgewerkt in deel 2 van het Crisisplan. Onder 
Waterbeheer worden die processen verstaan die te maken hebben met het beheer van de 
kwaliteit en kwantiteit van het water.
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BESCHRIJVING ORGANISATIE EN TAKEN SECTIES

Hiërarchische structuur

Samenstelling
De samenstelling van de sectie 
Waterbeheer wordt bepaald door 
de aard en locatie van het incident. 
De desbetreffende waterbeheerder 
vaardigt een liaison (eventueel met 
een staflid) af die plaats neemt in het 
ROT.

Hoofdprocessen
De crisisorganisatie voor waterbeheer voert het volgende hoofdproces uit:
•  Waterbeheer

Ondersteunende processen
Daarnaast zijn er twee ondersteunende processen:
•  Informatiemanagement
•  Ondersteuning

5.7 Organisatie en taken Informatiemanagement

Inleiding
Informatiemanagement tijdens een crisissituatie is een cyclisch proces van het effectief 
en efficiënt organiseren van de informatievoorziening tussen de verschillende onderdelen 
en actoren binnen de crisisorganisatie. Het doel hiervan is dat een ieder binnen de 
crisisorganisatie kan beschikken over tijdige, actuele en gevalideerde informatie om op zijn 
niveau leiding te kunnen geven, af te stemmen, te controleren en bij te sturen.

Informatie-uitwisseling is gebaseerd op het concept van netcentrisch werken, waarbij een 
geïntegreerd, interactief netwerk van besluitvormers, informatieleveranciers en eenheden 
op het zelfde moment over dezelfde (feitelijke) informatie kan beschikken. Hierdoor 
wordt snellere en efficiëntere besluitvorming mogelijk en wordt anticiperend handelen 
bevorderd. Om dit mogelijk te maken houdt elk onderdeel binnen de hoofdstructuur van 
de crisisorganisatie een eigen beeld bij via het Landelijk Crisis Management Systeem. Dit 
eigen beeld draagt vervolgens bij aan een multidisciplinair totaalbeeld.

Voor een uitgebreide beschrijving van informatiemanagement zie de blauwdruk 
‘Bedrijfsvoering Informatiemanagement’ van de VRHM.

Liaison ROT Operationeel leider
Waterbeheerders

Liaison CoPI
Coördinatie Plaats

Incident
Waterbeheerders
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Schema informatiebeeld Hollands Midden
Onderstaand schema geeft weer hoe de verschillende disciplines bijdragen aan het 
informatiebeeld ter voorbereiding voor (bestuurlijke) besluitvorming.

Geo data
Aan het informatiebeeld wordt de geo informatie (plot) toegevoegd welke wordt voorbereid 
door de plotter. Doordat het CoPI, meetplanleider (AC brandweer) en ROT in het zelfde 
plot werken, is de geo informatie ook gedeeld. Voor de geo informatie geldt eveneens de 
regiefunctie zoals beschreven.

Regie
Een regiefunctie is nodig om te zorgen dat het beeld niet alleen goed leesbaar en 
begrijpelijk is, maar ook integer en waar mogelijk gevalideerd. De regie over het totaalbeeld 
wordt, afhankelijk van de GRIP-fase, gevoerd door de gemeenschappelijke meldkamer, het 
CoPI of het ROT. In deze teams is de informatiemanager verantwoordelijk voor de regie op 
het totaalbeeld.

Situatie Regie

GRIP 1 (tot actief CoPI) CaCo GMK

GRIP 1 (vanaf actief CoPI) IM CoPI

GRIP 2 (vanaf actief ROT) IM ROT

GRIP 3 IM ROT

GRIP 4 IM ROT

GMK
CaCo

REGIE Informatiemanager
Informatiecoördinator

Plotter
Secretaris

Informatiemanager
Plotter

Logistiek medewerker

CaCo (0*)
Informatiemanager CoPI (1*)

Informatiemanager ROT (2,3,4)
* Gripstatus team operationeel

1 In de toekomst zullen
meer AC’s rechtstreeks
informatie gaan
brengen en halen.

Werken gezamelijk in plot
(voor een ieder te zien via viewer)

Informatiemanager
Bestuurders
GBT / RBT

CoPI

SF
BRW

AC BRW
/ MPL

AC POL /
SGBO

GMK
CaCo

SF
POL

SF
GHOR

SF
SBZ

TBZ

AC’s
Gemeenten1

AC
Com.

Adviseur
Com.

AC
PartnerLiaison/

Partner

Voorbereiding
bestuurlijkbeeld
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Beschrijving functies
In onderstaand schema wordt een overzicht van bij het informatieproces betrokken teams 
en functionarissen gegeven. Daarbij wordt aangegeven wat de rol is.

Team Functionaris Rol i.h.k.v. proces informatievoorziening

GMK CaCo •  Samenstelling operationeel beeld op meldkamer niveau.
•  Voert regie totdat CoPI informatiemanager operationeel 

is

CoPI Informatiemanager 
CoPI

•  Samenstelling operationeel beeld op CoPI niveau
•  Regie voeren op totale infobeeld
•  Leidinggeven aan sectie informatievoorziening CoPI.

Plotter CoPI •  Samenstellen geografisch beeld en (omgevings)analyse

Logistiek medewerker •  Verzamelen van informatie t.b.v. beeldvorming

ROT Informatiemanager
ROT

•  Regie voeren op totaal informatiebeeld (bron en 
effectgebied)

•  Coördinatiebesluiten en actiepunten
•  Voorbereiden bestuurlijk infobeeld
•  Leidinggeven aan sectie informatievoorziening ROT
•  Adviseren van de Operationeel Leider vanaf GRIP 1
•  Eerste aanspreekpunt voor crisispartners (ook buiten 

opschaling)
•  Afhankelijk van het scenario/ dreiging betrekt de 

informatiemanager relevante hulpverleningsdiensten of 
gemeenten

Informatiecoördinator
ROT

•  Voorbereiden informatiebeeld op tactisch niveau

Plotter ROT •  Samenstellen geografisch beeld en (omgevings)analyse

Secretaris •  Opstellen besluitenlijst ROT, procesbewaker en 
algemene werkzaamheden op multi niveau

BT Informatiemanager
BT

•  In samenwerking met voorzitter agenda van BT 
voorbereiden

•  Presenteren van voorbereid bestuurlijk beeld
•  Het direct delen van informatie betreffende acute 

besluiten.
•  Het beschikbaar stellen van de besluitenlijst (na 

vaststelling)

TBZ Informatiecoördinator
TBZ

•  In samenwerking met voorzitter agenda van TBZ 
voorbereiden

•  Delen van uitkomsten/knelpunten van mono processen, 
behalve proces communicatie

Actiecentra Informatiecoördinator •  Verzamelen, analyseren en beschikbaar stellen van 
monodisciplinaire informatie;

•  AC BRW/MPL deelt daarnaast de resultaten van de 
analyse en advies in het plot

Secties ROT Staffunctionarissen •  Verzamelen, analyseren, delen en samenvatten van 
informatie uit de mono kolom (ontvangen op CoPI en 
ROT niveau)
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Bijlage: Korte beschrijving hoofd- en 

ondersteunende processen

1. Bevolkingszorg

Hoofdprocessen
Communicatie
Doel:	Het	proces	communicatie	richt	zich	op	besluitvorming,	samenwerking,	afstemming	en	
coördinatie	met	het	oog	op	communicatie	met	verwanten,	publiek	en	pers,	die	resulteert	in	
uitvoerbare	adviezen	en	concrete	procedures.
Het	proces	communicatie	is	verantwoordelijk	voor	de	uitvoering	van	de	volgende	
deelprocessen.
•		Persvoorlichting
•		Publieksvoorlichting
•		Verwanteninformatie

Het	doel	van	het	deelproces	Persvoorlichting	is:
•		Betekenisgeving:	wat	betekent	de	crisis	voor	de	samenleving
•		Schadebeperking:	door	het	geven	communicatieadviezen	aan	het	ROT	en	BT	de	
materiële	en	immateriële	schade	beperken.

•		Informatieverstrekking:	verzorgen	van	de	algemene	informatieverstrekking,	
openbaarmaking,	verklaring	en	toelichting	van	het	beleid	van	de	burgemeester	op	de	
bestrijding	van	de	crisis.

Het	doel	van	het	deelproces	publieksvoorlichting	is:
•		Doorgeven	van	gedrags-	en	handelingsadviezen	aan	burgers.

Het	doel	van	het	deelproces	Verwanteninformatie	is:
•		Het	verstrekken	van	geautoriseerde	informatie	aan	familieleden	en	verwanten	over	
personen	en	dieren	die	getroffen	zijn	door	een	crisis.	Met	uitzondering	van	informatie	over	
gewonde	en	dodelijke	slachtoffers.

Publieke zorg
Doel:	Het	proces	Publieke	Zorg	is	verantwoordelijk	voor	de	uitvoering	van	de	volgende	
deelprocessen:
•		Opvang
•		Primaire	Levensbehoeften
•		Uitvaartverzorging

Het	doel	van	het	deelproces	Opvang	is:
•		Het	opvangen	en	verzorgen	van	daklozen,	evacués	en	behandelde	gewonden,	inclusief	
dieren,	voor	de	periode	dat	de	getroffenen	nog	niet	naar	hun	huizen	kunnen	terugkeren,	
evenals	alle	andere	betrokkenen/getroffenen.
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Het	doel	van	het	deelproces	Primaire	Levensbehoefte	is:
•		Het	voorzien	in	de	middelen	die	bij	uitval	tot	levensbedreigende	of	zeer	schadelijke	
gevolgen	kunnen	leiden.

Het	doel	van	het	deelproces	Uitvaartverzorging	is:
•		Op	zorgvuldige	wijze	zorg	dragen	voor	bijzondere	uitvaartzorg	en/of	de	rouwverwerking	
die	daarmee	gepaard	kan	gaan.

Omgevingszorg
Doel:	Het	proces	Omgevingszorg	is	verantwoordelijk	voor	de	handhaving	en	toezicht	op	het	
milieu,	de	openbare	ruimte	en	openbare	gebouwen.

Het	actiecentrum	Omgevingszorg	bestaat	uit	de	volgende	deelprocessen:
•		Milieubeheer
•		Ruimtebeheer
•		Bouwbeheer

Het	doel	van	het	deelproces	Milieubeheer	is:
•		Zorg	voor	de	handhaving	van	de	kwaliteit,	danwel	herstel	van	het	milieu	of	de	
leefomgeving	en	inzamelen	van	besmette	of	verdachte	waren	om	(verdere)	besmetting	te	
voorkomen

Het	doel	van	het	deelproces	Ruimtebeheer	is:
•		Zorg	dragen	voor	het	beheer	van	de	openbare	ruimte	van	de	gemeente.	Het	gaat	om	
taken	op	het	gebied	van	wegen,	water	en	ruimte

Het	doel	van	het	deelproces	Bouwbeheer	is:
•		Het	waarborgen	van	een	veilige	en	gezonde	bebouwde	omgeving

Ondersteunende processen
Informatie
Doel:	Het	proces	Informatie	is	verantwoordelijk	voor	het	verzamelen,	veredelen	en	leveren	
van	informatie	voor	de	sectie	Bevolkingszorg.

Het	proces	informatie	bestaat	uit	de	volgende	deelprocessen:
•		CRIB
•		CRAS
•		Interne	communicatie
•		Verslaglegging

Het	doel	van	het	deelproces	CRIB	is:
•		Het	verzamelen,	registreren	en	verifiëren	van	alle	van	belang	zijnde	gegevens	over	
slachtoffers	van	een	crisis	of	mensen	en	dieren	die	worden	opgevangen	als	gevolg	van	
een	crisis.

Het	doel	van	het	deelproces	CRAS	is:
•		Het	registreren	van	de	geleden	schade,	teneinde	een	zo	juist	en	volledig	mogelijk	beeld	
van	de	aangerichte	schade	te	verkrijgen	en	coördinatie	van	schademeldingen.
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Het	doel	van	het	deelproces	interne	communicatie	is:
•		Het	informeren	van	betrokken	en	niet-betrokken	medewerkers	van	de	eigen	organisatie	
met	betrekking	tot	de	genomen	maatregelen	in	de	bestrijding	van	de	ramp	of	crisis.

Het	doel	van	het	deelproces	verslaglegging	is:
•		Zorg	dragen	voor	de	verslaglegging	en	archivering	van	alle	ondernomen	acties	
en	maatregelen	die	door	de	crisisorganisatie	zijn	genomen	en	uitgevoerd	en	deze	
beschikbaar	te	stellen	aan	de	hoofdstructuur	van	de	crisisorganisatie.

Ondersteuning
Doel:	Het	proces	Ondersteuning	is	verantwoordelijk	voor	het	ondersteunen	van	het	bestuur	
en	het	leveren	van	personele	en	facilitaire	voorzieningen	ten	behoeve	van	de	gehele	
gemeentelijke	crisisorganisatie.

Het	actiecentrum	Ondersteuning	bestaat	uit	de	volgende	deelprocessen:
•		Bestuursondersteuning
•		Nafase
•		Facilitaire	en	personele	voorzieningen

Het	doel	van	het	deelproces	Bestuursondersteuning	is:
•		Het	ondersteunen	van	het	bestuur	tijdens	een	crisis

Het	doel	van	het	deelproces	Nafase	is:
•		Het	voorbereiden	van	maatregelen	om	na	crisis	zo	snel	mogelijk	terug	te	keren	naar	de	
‘normale’	situatie.

2. Brandweer

Hoofdprocessen
Bron-	en	emissiebestrijding
Doel:	Het	voorkomen	van	uitbreiding	van	een	incident,	waardoor	de	toename	van	het	aantal	
slachtoffers	en	de	toename	van	schade	wordt	voorkomen	of	beperkt.
Bron-	en	emissiebestrijding	bestaat	uit	de	volgende	deelprocessen:
•		Brandbestrijding;
•		Redding;
•		Ongevalbestrijding	Gevaarlijke	Stoffen	(OGS).

Redding
Doel:	Hulpbehoevende	mensen	en	dieren	zo	spoedig	mogelijk	bevrijden	uit	
levensbedreigende	of	benarde	situaties.	Door	middel	van	redding	en	technische	
hulpverlening	krijgen	slachtoffers	toegang	tot	de	geneeskundige	hulpverleningsketen,	waar	
(eerste)	hulp	geboden	wordt.
Redding	bestaat	uit	de	volgende	deelprocessen:
•		(Specialistische)	redding;
•		Technische	hulpverlening;
•		Urban	Search	and	Rescue	(USAR).
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Ontsmetting
Doel:	Het	zo	spoedig	mogelijk	ontsmetten	van	hulpverleners,	burgers,	dieren,	infrastructuur,	
objecten,	hulpverleningsmateriaal	en	voertuigen	om	de	verdere	verspreiding	van	
chemische,	biologische	en/of	radioactieve	besmetting	te	voorkomen	of	te	beperken.

Ontsmetting	bestaat	uit	de	volgende	deelprocessen:
•		Ontsmetting	mens	en	dier;
•		Ontsmetting	voertuigen;
•		Ontsmetting	infrastructuur.
•		Ondersteunende	processen

Informatie
Doel:	Het	verzamelen,	interpreteren	en	integreren	van	strategische,	tactische	en	
operationele	informatie.

Informatiemanagement	bestaat	uit	de	volgende	onderdelen:
•		Waarnemen	en	meten
•		Advies	gevaarlijke	stoffen
•		Waarschuwen

Ondersteuning
Doel:	Het	beschikbaar	stellen,	beheren,	verzorgen	en	op	peil	houden	van	persoonlijke	
en	materiële	middelen	die	noodzakelijk	zijn	voor	het	bestrijden	van	het	incidenten.	Het	
waarborgen	van	optimale	verbindingen	voor	de	communicatie	tussen	de	eenheden	in	het	
veld,	de	multidisciplinaire	operationele	organen	(CoPI	en	ROT)	en	het	(R)BT.

De	brandweer	is	tevens	de	beheerder	van	het	sirenenetwerk	voor	het	waarschuwen	en	
alarmeren	van	de	bevolking	(WAS).

3. Geneeskundig Zorg

Hoofdprocessen
Spoedeisende	Medische	Hulpverlening
Doel:	Het	gecoördineerd	en	adequaat	organiseren	van	geneeskundige	hulp	ten	behoeve	
van	gewonden	als	gevolg	van	rampen	en	zware	ongevallen.	Uitgangspunt	hierbij	is	dat	
de	geneeskundige	hulp	een	keten	van	samenhangende	handelingen	vormt	vanaf	het	
opsporen/redden	van	gewonden,	eerste	hulp	en	transport	tot	het	moment	dat	verdere	
behandeling	niet	meer	nodig	is.

De	hoofdtaak	spoedeisende	medische	hulpverlening	bestaat	uit	de	coördinatie	van	en	regie	
op	volgende	deelprocessen:
•		Triage
•		Behandelen
•		Vervoeren
•		(Nazorg/overdracht)

De	deelprocessen	worden	uitgevoerd	door	de	regionale	ambulancevoorziening	(RAV),	het	
Nederlandse	Rode	Kruis,	traumacentra,	ziekenhuizen	en	huisartsen(posten).
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Psychosociale Hulpverlening
Doel:	Gedurende	of	direct	na	een	calamiteit	moet	psychosociale	hulp	geboden	worden	
aan	directe	en	indirect	getroffenen	die	dit	nodig	hebben.	In	de	nazorgfase	gaat	het	om	
personen	die	na	afsluiting	van	de	acute	fase,	als	gevolg	van	een	ramp	of	crisis,	psychisch	
getraumatiseerd	zijn	of	dreigen	te	geraken.	Deze	mensen	dienen	zo	spoedig	mogelijk	
opgenomen	te	worden	binnen	de	reguliere	hulpverlening	die	door	de	regionale	GGZ-
instellingen	en	andere	hulpinstanties	wordt	geboden.

Doel	PSH:
•		Verminderen	en/of	reguleren	van	maatschappelijke	onrust.
•		Bevorderen	van	herstel	van	het	psychisch	evenwicht	(zelfcontrole)	van	getroffenen.
•		Informeren	van	personen	en	organisaties,	afgestemd	op	de	mate	van	betrokkenheid	bij	de	
zaak.

Publieke Gezondheidszorg
Publieke	gezondheidszorg	is	onder	te	verdelen	in	gezondheidsonderzoek,	
infectieziektebestrijding	en	medische	milieukunde.

Doelen	PG:
•		Gezondheidsonderzoek	levert	een	bijdrage	aan	het	herstel	van	fysieke	en	psychologische	
gevolgen	van	rampen	en	crises.

•		Infectieziektebestrijding	richt	zich	op	bestrijding	en	voorkomen	van	verspreiding	van	
infectieziekten.

•		Medische	Milieukunde	richt	zich	op	bescherming	van	de	volksgezondheid	bij	ongevallen	
of	crises	met	een	gevaar	voor	mens	en	milieu	om	zo	extra	gezondheidsschade	voor	
slachtoffers,	hulpverleners	en	de	gehele	bevolking	te	voorkomen	of	te	verminderen.

Ondersteunende processen
Informatie
Doel:	Het	verzamelen,	interpreteren	en	integreren	van	strategische,	tactische	en	
operationele	informatie.
Het	hoofd	informatie	is	belast	met	het	tijdig	en	in	de	juiste	kwaliteit	en	kwantiteit	verwerven,	
verwerken,	veredelen	en	verstrekken	van	informatieproducten.

Ondersteuning
Doel:	Het	beschikbaar	stellen,	beheren,	verzorgen	en	op	peil	houden	van	personele	en	
materiële	middelen	die	noodzakelijk	zijn	voor	het	bestrijden	van	incidenten.
Het	hoofd	ondersteuning	is	belast	met	het	tijdig	en	in	de	juiste	kwaliteit	en	kwantiteit	ter	
beschikking	stellen	van	facilitaire	en	personele	voorzieningen.
terug	naar	boven
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4. Politiezorg

Hoofdprocessen
Mobiliteit
Doel:	Het	reguleren	van	de	mobiliteit	en	het	uitvoeren	van	verkeershandhaving	en/of	
opsporing.

Mobiliteit	wordt	onderverdeeld	in	de	volgende	deelprocessen:
•		Dynamisch	verkeersmanagement	(onder	andere	begidsen)
•		Statisch	verkeersmanagement	(onder	andere	afzettingen)
•		Verkeershandhaving	en	opsporing

Bewaken en beveiligen
Doel:	Het	bevorderen	van	gewenste	orde	door	het	voorkomen	van	aanslagen	op	personen,	
objecten	en	diensten.

Bewaken	en	beveiligen	wordt	onderverdeeld	in	de	volgende	deelprocessen:
•		Bewaken	en	beveiligen	van	personen
•		Bewaken	en	beveiligen	van	objecten	en	diensten
•		De	deelprocessen	bestaan	uit	het	observeren,	signaleren	en	afslaan	van	een	(dreigende)	
aantasting	van	de	integriteit.

Ordehandhaving
Doel:	Het	bevorderen	van	de	gewenste	orde.

Ordehandhaving	wordt	onderverdeeld	in	de	volgende	deelprocessen:
•		Crowdmanagement	(scheppen	van	gewenste	orde)
•		Crowdcontrol	(handhaven	van	bestaande	orde)
•		Riotcontrol	(herstel	van	niet	bestaande	orde)

Handhaven netwerken
Doel:	Het	bundelen	van	kennis	en	mensen	rondom	een	bepaald	(dreigend)	incident.
Maatschappelijke	netwerken
Overige	netwerken	en	emergentgroups	(massale	toestroom	van	hulp	na	een	ramp	of	zwaar	
ongeval)

Opsporing
Doel:	Het	opsporen	van	strafbare	feiten	en	afhandelen	van	grote	aantallen	arrestanten.

Opsporing	wordt	onderverdeeld	in	de	volgende	deelprocessen:
•		Grootschalige	opsporing	(uitgebreide	omvang	van	recherche	onderzoek)
•		Bijzondere	opsporing	(gebruik	van	bijzondere	bevoegdheden	en	methodieken)
•		Arrestantenafhandeling	(afhandeling	van	grote	aantallen	arrestanten)

RISICOPROFIEL BELEIDSPLAN CRISISPLAN
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Opsporingsexpertise
Doel:	Het	opsporen	van	strafbare	feiten	met	behulp	van	opsporingsexpertise.

Het	hoofdproces	opsporingsexpertise	wordt	onderverdeeld	in	de	volgende	deelprocessen:
•		Explosieven	verkenning/	CBRNe-onderzoek;
•		Politioneel	handelen;
•		Specialistische	observatie;
•		Specialistische	recherchetoepassingen;
•		Specialistische	forensische	opsporing;
•		Aanhouden	en	Ondersteuning.

Interventie
Doel:	Het	onder	alle	omstandigheden	aanhouden,	tegenhouden	of	uitschakelen	van	
verdachten	van	terroristische	misdrijven	of	grof	geweld.
Bij	de	inzet	van	de	dienst	speciale	interventies	(DSI)	van	het	korps	landelijke	politiediensten	
(KLPD)	is	altijd	sprake	van	een	hoofd	speciale	interventies,	afkomstig	van	de	DSI.	Dit	hoofd	
stuurt	dan	tevens	de	voor	interventie	relevante	regionale	capaciteiten	aan	op	het	gebied	
van	opsporingsexpertise.

Ondersteunende processen
Informatie
Doel:	Het	verzamelen,	interpreteren	en	integreren	van	strategische,	tactische	en	
operationele	informatie.
Het	hoofd	informatie	is	belast	met	het	tijdig	en	in	de	juiste	kwaliteit	en	kwantiteit	verwerven,	
verwerken,	veredelen	en	verstrekken	van	informatieproducten.	Onder	deze	organisatie	
vallen	ook	de	waarnemers	en	verkenners.

Ondersteuning
Doel:	Het	beschikbaar	stellen,	beheren,	verzorgen	en	op	peil	houden	van	personele	en	
materiële	middelen	die	noodzakelijk	zijn	voor	het	bestrijden	van	incidenten.
Het	hoofd	ondersteuning	is	belast	met	het	tijdig	en	in	de	juiste	kwaliteit	en	kwantiteit	ter	
beschikking	stellen	van	facilitaire	en	personele	voorzieningen.

5. Waterbeheer

Hoofdprocessen
Waterbeheer
Het	hoofdproces	Waterbeheer	kent	twee	deelprocessen:
•		waterkwaliteitsbeheer
•		waterkwantiteitsbeheer	en	keringen

Doel	waterkwaliteitsbeheer:	Het	waterkwaliteitsbeheer	betreft	de	zorg	voor	de	kwaliteit	
van	het	water	en	het	behoud	van	het	afgesproken	niveau	inclusief	het	opruimen	van	
(opdrijvende)	stoffen	of	objecten	op	water	of	oevers	die	het	waterbeheer	en/of	het	nautisch	
beheer	hinderen.	De	waterkwaliteitsbeheerder	kan	Rijkswaterstaat,	provincie,	waterschap	
of	gemeente	zijn.
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Waterkwantiteitsbeheer	en	keringen	betreft	de	zorg	voor	de	regulatie	van	de	
waterhoeveelheden	en	het	peilbeheer	in	het	waterhuishoudkundige	systeem.	De	beheerder	
van	waterkwantiteit	en/of	van	waterkeringen	kan	Rijkswaterstaat,	provincie,	waterschap	of	
gemeente	zijn.

Ondersteunende processen
Informatie
Doel:	Het	verzamelen,	interpreteren	en	integreren	van	strategische,	tactische	en	
operationele	informatie.

Ondersteuning
Doel:	Het	beschikbaar	stellen,	beheren,	verzorgen	en	op	peil	houden	van	personele	en	
materiële	middelen	die	noodzakelijk	zijn	voor	het	bestrijden	van	incidenten.
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