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Convenant VRHM en crisispartners waterhulpverlening
Samenwerkingsafspraken tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden,
Kustwacht, Regionale Voorziening Reddingsbrigades Hollands-Midden, KNRM
en Reddingsbrigade Nederland.

Partijen
A. De Veiligheidsregio Hollands Midden, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
voorzitter van het bestuur van de veiligheidsregio H.J.J. Lenferink
B. De Kustwacht, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Directeur van de Kustwacht,
de heer C.J.H. Trimpe Burger
C. De in de regio deelnemende reddingsbrigades, elk vertegenwoordigd door hun voorzitter,
worden hieronder separaat vermeld. In gezamenlijkheid zullen de reddingsbrigades in
Hollands Midden hierna worden aangeduid met “RVRHM”. Reddingsbrigade Nederland tekent
als koepelorganisatie van de reddingsbrigades en landelijk verantwoordelijk voor de
Regionale voorziening Reddingsbrigades.
-

De Katwijkse Reddingsbrigade, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar
Voorzitter, de heer K. de Vreugd, hierna te noemen “KRB”,

-

De Noordwijkse Reddingsbrigade, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar
Voorzitter, de heer E. Hazenoot, hierna te noemen “NRB”,

-

Reddingsbrigade Nederland, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur de
heer R. van Mourik, hierna te noemen “RN”,

In eerste termijn zal dit convenant ondertekend worden door de Reddingsbrigades Katwijk en
*
Noordwijk. De overige reddingsbrigades binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden hebben
de mogelijkheid om ook in een later stadium zich aan te sluiten aan het gestelde in dit
convenant. Toetreding van een nieuwe partij geschiedt via ondertekening van een bijlage bij
het convenant.
D. De gemeenten waarin de deelnemende reddingsbrigades een primaire taak vervullen in het
aspect strandbewaking:
-

De gemeente Katwijk, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar Burgemeester,
de heer J. Wienen, hierna te noemen “gemeente Katwijk”,

-

De gemeente Noordwijk, in dezen rechtsgelding vertegenwoordigd door haar
Burgemeester, de heer H.H.M. Groen, hierna te noemen “gemeente Noordwijk”,

E. De stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij in dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de directeur, de heer R.A. Boogaard, hierna te noemen “KNRM”.

*

Leidse Reddingsbrigade, Leiderdorpse Reddingsbrigade, Goudse Reddingsbrigade, Waddinxveense Reddingsbirgade,
Noordwijkerhoutse Reddingsbrigade en de Alphense Reddingsbrigade.
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Overwegende, dat
-

De aanbeveling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de
veiligheidsregio’s om afspraken te maken met de Kustwacht als crisispartner voor het redden
van mens en dier op gemeentelijk ingedeeld water langs de Nederlandse kust van de
*
Noordzee en op de ruime binnenwateren ;

-

Artikel 9 van de Wet veiligheidsregio’s bepaalt dat de colleges van Burgemeester en
Wethouders van de gemeenten die behoren tot een regio een gemeenschappelijke regeling
treffen voor het instellen van een openbaar lichaam met de aanduiding veiligheidsregio. In
artikel 8 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is vervolgens bepaald dat dit
openbaar lichaam rechtspersoonlijkheid geniet, waardoor het zelfstandig kan deelnemen aan
het rechtsverkeer en bijvoorbeeld overeenkomsten kan aangaan;

-

Project Waterrand is ingesteld door de Ministers van BZK en Verkeer en Waterstaat (VenW)
en zich richt op eenduidige organisatie van hulpverlening en crisisbeheersing bij incidenten op
het water. Deze doelstelling wordt bereikt door ontwikkeling van een uniforme, landelijke
werkwijze en effectieve samenwerking tussen de betrokken partijen, zowel in de voorbereiding
als in uitvoering;

-

Reddingsbrigade Nederland zal op basis van het Eindrapport Regionale Voorziening
Reddingsbrigades (RVR) in overleg met de veiligheidsregio's samenwerkingsverbanden van
de reddingsbrigades op de schaal van de veiligheidsregio's organiseren ter bevordering van
efficiënte samenwerking tussen de brigades en met de gemeenten en alle hulpdiensten.
Hierbij wordt tevens een naadloze opschaling van reguliere naar rampenhulpverlening
gerealiseerd;

-

De Veiligheidsregio Hollands Midden (bijlage 5) heeft onder meer tot taak zorg te dragen voor
het opstellen, vaststellen en uitvoeren van een Beleidsplan Veiligheidsregio, onder andere
voor het rampenbestrijdingsproces - het redden van mens en dier op het water -, en voor de
gecoördineerde inzet van hulpverleningsdiensten;

-

De primaire verantwoordelijkheid voor het redden van mens en dier op gemeentelijk ingedeeld
water onderdeel uitmaakt van de brandweerzorg en derhalve ligt bij het college van
Burgemeester en Wethouders. Deze taak hebben zij, voor wat betreft de kuststrook en
aangewezen stukken binnenwater, primair opgedragen aan de lokale reddingbrigade in de
betreffende gemeenten;
 De lokale reddingsbrigades zijn aangesloten en worden gerepresenteerd door het landelijk
orgaan Reddingsbrigade Nederland (RN). RN wordt in de Veiligheidsregio Hollands
Midden vertegenwoordigd door RVRHM;
 Binnen de RVRHM zijn de reddingsbrigades met hun inzet gebied in de kuststrook in deze
regio verzameld in het RVRHM-z;
 Binnen de RVRHM zijn de reddingsbrigades met hun inzet gebied op de binnenwateren in
deze regio verzameld in het RVRHM-b;

*
1

-

Het college van Burgemeester en Wethouders bepaalt bij wie de taak in een voorkomend
geval belegd wordt: bij de (regionale) Brandweer, de Kustwacht, Reddingsbrigades of mogelijk
een andere (particuliere) partij;

-

Het ligt voor de hand dat daarbij gebruik gemaakt wordt van de daarvoor het best toegeruste
1
organisatie(s) ;

-

Het in de rede ligt dat de veiligheidsregio’s komen tot één uniform afsprakenkader met
bovenregionaal opererende crisispartners Kustwacht, Reddingsbrigade Nederland en KNRM

Binnen het gebied van Veiligheidsregio Hollands Midden bevinden zich geen ‘ruimte binnenwateren’
Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 31 117, nr. 6, pagina 64
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over de uitvoering van de Search-and-Rescue (SAR)-taak op gemeentelijk ingedeeld water
2
langs de Nederlandse kust van de Noordzee en op de ruime binnenwateren ;
-

Binnen het kader van dit convenant de uitvoering van de SAR-taak het primaire product is van
de Kustwacht en maritieme hulpverlening kan plaatsvinden binnen de mogelijkheden van de
resterende personele en materiële capaciteit.

-

De Kustwacht en KNRM een convenant hebben gesloten op basis van de Regeling inzake de
SAR-dienst 1994 over de kostenloze inzet van de KNRM in opdracht van de Kustwacht voor
het redden van mens en dier op het water in het kustwachtgebied;

-

Binnen het kader van dit convenant de uitvoering van Strandbewaking en de SAR-taak de
primaire producten zijn van de reddingsbrigades. Maritieme Hulpverlening en hulpverlening bij
rampen kan plaatsvinden binnen de mogelijkheden van de resterende personele en materiële
capaciteit op en om het met de betreffende brigade afgesproken bewakingsgebied (zie bijlage
8);

-

De reddingsbrigades Katwijk en Noordwijk gedurende de zomermaanden in opdracht van de
gemeentebesturen belast zijn met de strandbewaking in het aan hen toevertrouwde
bewakingsgebied en daarmee de veiligheid voor badgasten op het strand en in het water
waarborgen;

-

De reddingsbrigades Katwijk en Noordwijk uitgerust zijn met voldoende materiaal voor
strandbewaking en de uitvoering van strandbewaking volledig wordt bekostigd door de
gemeenten;

-

De gemeenten Noordwijk en Katwijk om bovengenoemde belangen partij zijn in dit convenant;

-

Inzet van een reddingsbrigade bij incidenten buiten het opgedragen bewakingsgebied niet
plaatsvindt, dan met toestemming van de burgemeester van die gemeente;

-

Inzet van een reddingsbrigade bij incidenten buiten het opgedragen bewakingsgebied
plaatsvindt na toestemming van de OvD-Red/RVRM, zodat personeel en materieel is
verzekerd via Reddingsbrigade Nederland;

-

Reddingsbrigades zijn aangewezen als hulpverleningsdienst en mogen gebruik maken van
optische en geluidssignalen, mits daartoe aangewezen door Reddingsbrigade Nederland;

-

Bij optreden op het gebied van opsporing en redding binnen zeegebieden die gemeentelijk
zijn ingedeeld, functioneert de Directeur Kustwacht, met inachtneming van zijn
verantwoordelijkheid voor de operationele coördinatie op zee, onder verantwoordelijkheid van
het betreffende bevoegde gezag;

-

Het coördineren van het opstellen van beleid van de Kustwacht is de verantwoordelijkheid van
de minister van Verkeer en Waterstaat;

-

De Kustwacht, RN, RVRHM en KNRM de partijen kunnen adviseren over de multidisciplinaire
voorbereiding en uitvoering van het rampenbestrijdingsproces: het redden van mens en dier
op het water;

-

RN, RVRHM en de KNRM haar middelen op verzoek ook beschikbaar stelt aan de
Veiligheidsregio voor het ondersteunen van andere hulpdiensten bij incidentbestrijding op het
water.

2
Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 31 117, nr. 6, pagina 64. Gemeentelijk ingedeeld water is tot 1 km zeewaarts vanaf
de laag waterlijn
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Gelet op
-

Het voorstel tot samenwerkingsafspraken uit de brief van de Kustwacht aan de
Veiligheidsregio Hollands Midden van 30 juni 2009;

-

Vigerende wet- en regelgeving die de partijen aangaat ter zake risico- en crisisbeheersing:
 Wet veiligheidsregio’s;
 Besluit Instelling Kustwacht 2006;
 Regeling inzake de SAR-dienst 1994;
 Regeling Optische en Geluidssignalen 2009;
 Statutaire doelstellingen RN en lokale reddingsbrigades;
 Statutaire doelstellingen KNRM;
 Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden;
 Afspraken gemeentelijke overheid met de lokale reddingsbrigades.

Komen partijen overeen:
Algemeen
Artikel 1

Uitgangspunt
Partijen spreken met elkaar af dat zij zich zullen inspannen om de samenwerking tot
een succes te maken. Partijen werken vanuit een gezamenlijke visie om de
samenwerking tussen alle betrokken crisispartners in de preparatie, repressie- en
nazorgfase met betrekking tot strandbewaking, Search-And-Rescue en maritieme
hulpverlening te verbeteren. Het is wenselijk om de afspraken over samenwerking
tussen partijen doormiddel van een convenant vast te leggen.

Artikel 2

Doelen
Partijen verbinden zich om volgens de uniforme afspraken van dit convenant op basis
van de door partijen gedragen resultaten van het Project Waterrand en het
eindrapport RVR samen te werken om de gevolgen van SAR-incidenten en maritieme
hulpverlening in het toepassingsgebied te voorkomen, te beperken en/of te bestrijden.

Artikel 3

Toepassingsbereik
Dit convenant heeft betrekking op het opsporen en redden van mensen en dieren en
de maritieme hulpverlening, dat plaatsvindt in en/of waarvan de gevolgen zich
uitstrekken over gemeentelijk ingedeeld water in de Veiligheidsregio Hollands Midden
3
(inclusief de zgn. 1 kilometerzone) . Partijen komen overeen, dat de lijn tussen de
havenhoofden van het havengebied (of de laagwaterlijn) geldt als de grens tussen het
verzorgingsgebied van de Kustwacht aan de zeezijde en de brandweerzorg aan de
landzijde.
Voor dit convenant is dit gebied onder de te verdelen in het gebied Zee en
Binnenwater. Het zeegebied strekt zich uit van de laag waterlijn westwaarts en valt
onder verzorgingsgebied van de kustwacht. En het gebied ten oosten van de waterlijn
valt onder de brandweerzorg.

3

Zoals bepaald in de Wet regeling provincie en gemeentelijke grenzen langs de Noordzeekust
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Preparatie
Artikel 4

Algemeen
- De Kustwacht, RVRHM en KNRM zijn crisispartners en maken deel uit van de
georganiseerde hulpverleningsdiensten in de Veiligheidsregio.
- De Directeur Kustwacht, de Directeur KNRM, de Directeur RN en een
vertegenwoordiging van de RVRHM zullen worden uitgenodigd bij vergaderingen
van de Veiligheidsdirectie wanneer dit relevant is voor de samenwerking tussen
partijen. Zij worden door de Veiligheidsregio op de hoogte gehouden van
relevante operationele en bestuurlijke ontwikkelingen binnen de Veiligheidsregio.
- De Voorzitter van de Veiligheidsregio nodigt de Directeur Kustwacht, de Directeur
KNRM, de Directeur RN en een vertegenwoordiging van de RVRHM minimaal
één keer per jaar uit voor een gezamenlijk strategisch overleg.

Artikel 5

Advisering
4
- De Kustwacht stelt op verzoek van de Veiligheidsregio een SAR-adviseur
beschikbaar voor advies tijdens de planvorming op SAR-gebied.
- De Veiligheidsregio zal de SAR-adviseur uitnodigen aan de vergaderingen deel te
nemen wanneer dit relevant is voor de samenwerking tussen partijen.

Artikel 6

Overlegstructuur
De SAR-adviseur maakt deel uit van werkgroepen binnen de Veiligheidsregio indien in
de betreffende werkgroep een inbreng namens Kustwacht en RVRHM-b wenselijk
en/of noodzakelijk is.

Artikel 7

Oefeningen
- Partijen ondersteunen zonder verrekening van kosten alle oefenvoorbereidingen
op het gemeentelijk ingedeelde water langs de kust van de Veiligheidsregio
Hollands Midden en is daadwerkelijk partij op het water bij alle maritieme monoen multidisciplinaire oefeningen. Dit betreft de jaarlijks overeengekomen
oefenverplichtingen.

Artikel 8

Vervolgafspraken
Partijen maken vervolgafspraken over:
- Zorgnormen op het water vallend onder dit convenant;
- Aantal en inhoud van operationele en bestuurlijke oefeningen, die zijn
opgenomen in jaarplannen en meer jarenprogrammeringen;
- De evaluatie van multidisciplinaire oefeninzet volgens een uniform
evaluatiemodel;
- De intentie om te onderzoeken of andere partijen bij deze samenwerking kunnen
worden betrokken;
- Opkomst volgorde tabel;
- Onderwerpen, die regiogebonden zijn.

Melding en alarmering
Artikel 9

Algemeen
De Kustwacht en de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) van de Veiligheidsregio
zijn wederzijds verantwoordelijk voor eerste melding en alarmering van SARincidenten en verzoeken voor maritieme hulpverlening. De Kustwacht en de GMK van
de Veiligheidsregio hebben een wederzijdse actieve informatieplicht over de
voortgang van de alarmopvolging en incidentbestrijding langs de kustlijn en op de
ruime binnenwateren.

Artikel 10

Alarmering Zee
De Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) van de Veiligheidsregio is
verantwoordelijk voor aannemen en verwerken van de eerste melding en alarmering

4

De Kustwacht stelt in overleg met RN en de KNRM de SAR-adviseur aan namens Kustwacht, RVRHM en KNRM
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van SAR-incidenten en verzoeken voor maritieme hulpverlening in de gebieden die
vallen onder de brandweerzorg (lees: 1km-zone).
Artikel 11

Alarmering Binnenwater
De Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) van de Veiligheidsregio is
verantwoordelijk voor aannemen en verwerken van de eerste melding en alarmering
van SAR-incidenten en verzoeken voor maritieme hulpverlening in de gebieden die
vallen onder de brandweerzorg.

Artikel 12

C2000
- Reddingsbrigades, de Kustwacht en de KNRM zijn op basis van hun taken
gelieerde gebruikers van het C2000-netwerk;
- Voor de reguliere bewakingstaak is voor de reddingsbrigade een adequate
fleetmap noodzakelijk.
- De benodigde gespreksgroepen worden door de VRHM gereserveerd en
uitgegeven aan de reddingsbrigade bij deelname aan het convenant;
- De uitgegeven gespreksgroepen dienen in de apparatuur van alle aan het
convenant deelnemende reddingsbrigades beschikbaar te zijn, zodat
samenwerking mogelijk is;
- De gespreksgroepen van de RVRHM-z dienen tevens in de apparatuur van de
Kustwacht en de KNRM geprogrammeerd te worden;
- Partijen maken uniforme procedures over de inzet van C2000.

Artikel 13

Prioriteitstelling
Op basis van de informatie verkregen uit de melding bepaalt de GMK/KWC de
prioriteit van de meldingen hoe de afhandeling dient te geschieden conform het
beschrevene onder Zeegebied of Binnenwater.

Artikel 14

Inzetvoorstel
Er worden nadere afspraken gemaakt over een opkomst volgorde tabel die als basis
geldt voor de in te zetten eenheden. De dienstdoende centralist is te allen tijde
bevoegd om van dit gegenereerde voorstel af te wijken.

Leiding en coördinatie Zeegebied (1km-zone)
Artikel 15

GRIP
- Tot GRIP 1 vindt de afhandeling van strandbewaking en SAR-incidenten plaats
onder leiding van respectievelijk de lokale reddingsbrigade en de Kustwacht met
de hen ter beschikking staande middelen en beschikbaarheid;
- Vanaf GRIP 1 wordt de reguliere GRIP-procedure Hollands Midden gehanteerd;
- Nadere uitwerking van de GRIP-procedure en commandostructuur i.c.m.
strandbewaking en SAR-incidenten is in bijlage 4 opgenomen.

Artikel 16

Participatie crisisteams
- Vanaf GRIP 1 staat de Kustwacht of OSC in contact met een SAR-liaison in het
CoPI in het kader van informatie-uitwisseling en coördinatie;
- Bij GRIP 2 of hoger kan een contactpersoon van de Kustwacht als SAR-liaison
worden gealarmeerd om deel te nemen in het ROT;
- In geval van een actief GBT of RBT kan de voorzitter een vertegenwoordiger van
de Kustwacht uitnodigen om te participeren in het GBT of RBT.

Artikel 17

Directeur Kustwacht
Bij het optreden op het gebied van opsporing en redding binnen het zeegebied die
gemeentelijk zijn ingedeeld, functioneert de Directeur Kustwacht, met inachtneming
van zijn verantwoordelijkheid voor de operationele coördinatie op zee, onder de
bestuurlijke verantwoordelijkheid van het betreffende bevoegde gezag. De Directeur
Kustwacht gebruikt voor de uitvoering van het SAR-proces eigen (bijlage 6) en met
aan de Kustwacht door de KNRM en RVRHM-z ter beschikking gestelde middelen (7
respectievelijk bijlage 8). De Directeur Kustwacht kan een functionaris belasten met
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de praktische coördinatie op de plaats van het incident onder verantwoordelijkheid
van de Kustwacht, de “On-Scene Coördinator (OSC)”.

Leiding en coördinatie Binnenwater
Artikel 18

GRIP
- Tot GRIP 1 vindt de afhandeling van strandbewaking en SAR-incidenten plaats
onder leiding van de lokale reddingsbrigade met de haar ter beschikking staande
middelen en beschikbaarheid;
- Vanaf GRIP 1 wordt de reguliere GRIP-procedure Hollands Midden gehanteerd;
- Nadere uitwerking van de GRIP-procedure en commandostructuur i.c.m.
strandbewaking en SAR-incidenten is in bijlage 4 opgenomen.

Artikel 19

Participatie crisisteams
- Vanaf GRIP 1 staat de OvD-Red of OSC in contact met de SAR-liaison/OvD-Red
in het CoPI in het kader van informatie-uitwisseling en coördinatie;
- Bij GRIP 2 of hoger kan een contactpersoon (OvD-Red) van de RVRHM-b worden
gealarmeerd om deel te nemen in het ROT;
- In geval van een actief GBT of RBT kan de voorzitter een vertegenwoordiger van
de RVRHM-b uitnodigen om te participeren in het GBT of RBT.

Communicatie
Artikel 20

Crisiscommunicatie
- Bij SAR-incidenten op de Noordzee zonder effect(en) op het land is de Directeur
Kustwacht verantwoordelijk voor het proces voorlichting over de inzet van SAReenheden;
- In alle GRIP-situaties is de voorzitter veiligheidsregio verantwoordelijk voor de
crisiscommunicatie over het SAR-incident en zal daartoe door de Directeur van de
Kustwacht juist, tijdig en volledig worden ingelicht.

Overig afspraken
Artikel 21

Evaluatie na inzet
Elk der partijen kan het initiatief nemen voor de evaluatie na inzet.

Artikel 22

Financiële voorwaarden
- Bij uitvoering van reguliere SAR-taken en maritieme hulpverlening en reguliere
vormen van opleiding, training en oefening voor DAR vindt tussen partijen geen
financiële verrekening plaats. Financiering van de reddingsbrigade geschiedt
primair via de gemeente waarin zij primair actief zijn en via RN voor wat betreft
rampeenheden;
- Bij specifieke vormen van opleiding, oefening en training kan door partijen vooraf
een vergoeding worden overeengekomen;
- De VRHM draagt de kosten voor de inzet van personeel en materieel van de
reddingsbrigades buiten het bewakingsgebied, indien dit niet op een andere wijze
wordt vergoed. Het betreft voeding, persoonlijke uitrusting, brandstof en
operationeel materieel.
- De inzet van reddingsbrigaden buiten het eigen bewakingsgebied gebeurd via de
OvD-Red/RVRH, waarmee het personeel en het materieel verzekerd is via
Reddingsbrigade Nederland.
- De Veiligheidsregio Hollands Midden voorziet in borging van de daadwerkelijke
alarmering van RVRHM en KNRM via de GMK. Daarnaast levert de
veiligheidsregio ondersteuning bij aanschaf van pagers, portofoons en
mobilofoons.
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Uitwerking
Artikel 23

Uitwerkingsvoorstellen (actielijst)
- Ten behoeve van de meer concrete uitwerking van de afspraken in dit
samenwerkingsconvenant wordt een actielijst opgenomen. Deze actielijst is een
dynamisch document en wordt jaarlijks, daar waar nodig, geactualiseerd middels
een gezamenlijk overleg tussen (de vertegenwoordigers van de) directies van de
partijen. Daar waar partijen het nodig achten zal de actielijst worden aangepast.
- De acties in de actielijst hebben betrekking op de samenwerkingsafspraken in dit
convenant. De indeling van de actielijst dient consistent te zijn met de
artikelgewijze indeling van het convenant.

Artikel 24

Kosten
Partijen dragen elk hun eigen kosten met betrekking tot de uitvoering van de
afspraken uit dit samenwerkingsconvenant, tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 25

Bekendmaking/verspreiding
De Voorzitter van de VRHM, de Directeur Kustwacht, de Directeur KNRM en de
vertegenwoordiging van de RVRHM/RN dragen zorg voor bekendmaking van dit
convenant bij de betrokken lokale en regionale crisispartners en bij hun organisaties.

Artikel 26

Inwerkingtreding en looptijd
- Dit convenant treedt in werking na ondertekening door alle in dit document
genoemde partijen en geldt voor onbepaalde tijd.
- Het convenant wordt jaarlijks samen met de actielijst op initiatief van de VRHM
door de partijen geëvalueerd. De eerst evaluatie zal plaatsvinden een jaar na
ondertekening van dit document.
- Op initiatief van de Voorzitter van de VRHM stellen de partijen genoemd in het
eerst lid jaarlijks gezamenlijk een verslag op. Een afschrift van dit verslag wordt
beschikbaar gesteld aan de partijen.

Artikel 27

Wijziging of beëindiging
- Wijzigingen van of aanvullingen op dit convenant komen slechts tot stand indien
alle partijen daarmee schriftelijk instemmen. Alle partijen hebben het recht
schriftelijk voorstellen tot wijzigingen in te dienen.
- Dit convenant is niet in rechte afdwingbaar. Alle geschillen in verband met deze
samenwerking of met afspraken, die daaraan gerelateerd zijn, worden beslecht
door de Kustwacht, de RVRHM, de KNRM, deelnemende gemeenten en de VRHM
in onderling overleg.
- Partijen kunnen dit convenant per kalenderjaar beëindigen. Opzegging geschiedt
schriftelijk en uiterlijk voor 1 januari met inachtneming van een opzegtermijn van 12
maanden.
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Ondertekening
Aldus overeengekomen en in achtvoud getekend te Leiden op 21 april 2011.

Veiligheidsregio Hollands Midden

Kustwacht

Voorzitter Veiligheidsbestuur H.J.J. Lenferink

Directeur C.J.H. Trimpe Burger

Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij

Reddingsbrigade Nederland

Directeur R.A. Boogaard

Directeur R. van Mourik

Katwijkse Reddingsbrigade

Noordwijkse Reddingsbrigade

Voorzitter K. de Vreugd

Voorzitter E. Hazenoot

Gemeente Katwijk

Gemeente Noordwijk

Burgemeester J. Wienen

Burgemeester H.H.M. Groen
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Bijlage 1: Definities
In dit convenant wordt verstaan onder:
1. Search-And-Rescue (SAR):
De opsporing en redding van in nood verkerende mensen en dieren in gemeentelijk ingedeeld
water langs de Nederlandse kust van de Noordzee en op de ruime binnenwateren. In
Hollands Midden komen geen ruime binnenwateren voor. Onder ruime binnenwateren wordt
verstaan:
- IJsselmeer;
- Markermeer + randmeren;
- Zeeuwse- en Zuid-Hollandse stromen.
2. Maritieme hulpverlening:
a. Inzet van SAR-eenheden voor hulpverlening op het water door de Kustwacht, na
beëindiging van de SAR-actie, op verzoek van bevoegde autoriteiten op basis van
urgente noodzaak, gevaar voor milieu en scheepvaart, en behoud van materieel bij
afwezigheid van professionele zieken- en gewondentransportcapaciteit en berging- en
sleepdienstcapaciteit;
b. Maritieme hulpverlening door de RVRHM vindt uitsluitend plaats binnen de mogelijkheden
van de resterende personele en materiële SAR-capaciteit;
c.

Maritieme hulpverlening door de KNRM vindt uitsluitend plaats binnen de mogelijkheden
van de resterende personele en materiële SAR-capaciteit;

d. Eenheden van de KNRM kunnen op verzoek van de Kustwacht beschikbaar worden
gesteld voor ondersteuning van kustwachttaken in het kader van de dienstverlening en
handhaving en zijn de eenheden van de KNRM tevens op verzoek beschikbaar voor
derden, zoals Rijkswaterstaat, Brandweer, Ambulancedienst etc., voor incidentbestrijding
en maritieme hulpverlening op het water langs de kuststrook en op het strand;
e. Rampeneenheden van RN kunnen op verzoek van de GMK beschikbaar worden gesteld
voor ondersteuning van kustwachttaken in het kader van de dienstverlening en
handhaving en zijn de eenheden van de RN tevens op verzoek beschikbaar voor derden,
zoals Rijkswaterstaat, Brandweer, Ambulancedienst etc., voor incidentbestrijding en
maritieme hulpverlening op het water langs de kuststrook, binnenwater en op het strand.
3. Strandbewaking:
Wordt uitgevoerd door de reddingsbrigades in opdracht van de gemeenten. Onder
strandbewaking wordt verstaan:
a. Naast de varende SAR-eenheden van RVRHM zijn in de zomermaanden ook nietvarende eenheden preventief aanwezig op het strand om recreanten gevraagd en
ongevraagd voor te lichten over de aanwezige gevaren binnen het gemeentelijk ingedeeld
water en op de kant en zo nodig hulp te verlenen. Naast de inzet van deze eenheden
wordt gebruik gemaakt van uitkijk vanaf posten.
b. Op de reddingsposten van de RVRHM is beperkte eerste hulp opvang mogelijk bij
afwezigheid van professionele zieken- en gewondentransportcapaciteit.
c.

SAR-eenheden van de RVRHM worden ingezet voor het uitvoeren van
reddingen/hulpverleningen die middels eigen waarneming zijn ontdekt.

4. Strandhulpverlening:
Inzet van de Kusthulpverleningsvoertuig (KHV) van de KNRM en de
Strandhulpverleningsvoertuig (SHV) van de RVRHM ter assistentie aan de overige
crisispartners van de Veiligheidsregio indien vervoerscapaciteit noodzakelijk is op locaties
waar de voertuigen van die diensten niet kunnen komen.
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5. Rampenbestrijding:
a. Rampeneenheden van RN die bij RVRHM zijn geplaatst, zijn inzetbaar voor regionale
rampeninzet binnen de regio en via reguliere bijstandsprocedures via het Landelijk
Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) en RN ook daarbuiten.
b. Buiten de regio Hollands Midden beschikbare rampeneenheden van RN zijn via het LOCC
en RN in de regio in te zetten voor grootschalige rampen inzet op en rond het water.
6. C2000:
Het communicatienetwerk C2000 voor Politie, Koninklijke Marechaussee, Geneeskundige
Hulpverlening in de Regio (GHOR) en Brandweer. Aan deze diensten gelieerde organisaties
(bijvoorbeeld KNRM en reddingsbrigades) kunnen ook gebruik maken van het netwerk. Het
beleid hieromtrent is te vinden is het ‘Gelieerdenbeleid’.
7. Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedures (GRIP):
Uitwerking van het opschalingproces in coördinatiealarmfasen. Elk coördinatiealarm heeft zijn
eigen kenmerken, die gebaseerd zijn op de bijbehorende taken, bevoegdheden of
verantwoordelijkheden.
8. Commando Plaats Incident (COPI):
Het team waarin de operationele vertegenwoordigers van brandweer, politie, GHOR,
gemeenten, KWC/RVRHM/KNRM en mogelijk anderen samenwerken onder eenhoofdige
leiding.
9. Veiligheidsdirectie:
In Hollands Midden wordt de Veiligheidsdirectie gevormd door de Commandant Brandweer
Hollands Midden, Korpschef Politie Hollands Midden, Directeur GHOR en Coördinerend
Functionaris.
10. OvD-Reddingsbrigade (OvD-Red):
De Officier van Dienst - Reddingsbrigade is de aanduiding van de vertegenwoordiging in het
CoPI vanuit de waterhulpverleningsorganisaties. Afhankelijk van de
verantwoordelijkheidsverdeling vult de OvD-Red of de OvD-B de vertegenwoordiging voor het
SAR-proces op het binnenwater. De positie van de OvD-Red is vergelijkbaar met de OvD’s
van de reguliere hulpdiensten.
5

11. OvD-water en –scheepvaartzorg (OvD-W) :
De Officier van Dienst - Water is de aanduiding van de vertegenwoordiging in het CoPI vanuit
de waterpartijen, die verantwoordelijk is voor de processen nautisch verkeersmanagement,
beheer waterkwaliteit en waterkeringen. Afhankelijk van de verantwoordelijkheidsverdeling
vult de OvD-W of de OvD-B de vertegenwoordiging voor het SAR-proces. De positie van de
OvD-W is vergelijkbaar met de OvD’s van de reguliere hulpdiensten.
12. On-Scene Coördinator (OSC):
Tijdens SAR-acties kan één van de ingezette eenheden door de SAR Mission Coördinator
(SMC) worden aangesteld als On-Scene Coördinator (OSC). De taken van een OSC kunnen
(in het voorkomende geval) ook vanaf een faciliteit op het land (zeeverkeerspost /
verkeerscentrale) worden uitgevoerd (Zie OPPLAN SAR para 2.2.4).
13. SAR adviseur:
Een medewerker van de Kustwacht, RN of KNRM, die zijn of haar kennis van SAR proces en
de inbedding daarvan in het bestuurlijke en operationele domein op verzoek in dienst stelt van
de Veiligheidsregio in de meest algemene zin in met name de voorbereidingsfase van het
rampenbestrijdingsproces redden van mens en dier op het water.
14. SAR liaison:
6
Een vertegenwoordiger van de Kustwacht , die in de repressiefase van het
rampenbestrijdingsproces redden van mens en dier op het water op verzoek beschikbaar
wordt gesteld aan de Veiligheidsregio als vertegenwoordiger van het SAR-proces op
5
6

Kunnen meerdere personen zijn bij binnenwater gerelateerd incident
De Kustwacht stelt in overleg met RN en de KNRM de SAR-liaison aan namens Kustwacht, RVRHM en KNRM
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gemeentelijk ingedeeld water langs de Nederlandse kust voor ondersteuning van informatie
uitwisseling en coördinatie van inzet van SAR-eenheden.
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Bijlage 2: Contactpersonen en bereikbaarheid
A. Bestuurlijke onderwerpen
1. Veiligheidsregio Hollands Midden
Veiligheidsbestuur Regio Hollands Midden,
t.a.v. Dhr. H. Meijer
Rooseveltstraat 4a, 2321 BM Leiden
Postbus 1123, 2302 BC Leiden
Telefoon: 088 – 246 5000
Fax: 088 – 246 5001
Email: veiligheidsregio@hollands-midden.nl

4. Reddingsbrigade Nederland
Directeur: Raymond van Mourik
Dokweg 149 1976 CA IJmuiden
Gsm: 06 - 5182 79 48
Telefoon: 0255 – 54 58 58
Email: rvmourik@reddingsbrigade.nl

2. Kustwacht:
Directeur Kustwacht Kapitein-ter-zee C.J.H. Trimpe
Burger
Kustwachtcentrum, Gebouw MHKC
Nieuwe Haven
Postbus 10.000/MPC 10A, 1780 CA Den Helder
Gsm: 06 - 1236 18 52
Telefoon: 0223 - 65 83 20
Email: jankees.trimpeburger@kustwacht.nl

4.1 KRB
Voorzitter KRB K. de Vreugd
Kanaaldijk 5
Postbus 2005
2220 BA Katwijk
Gsm: 06 - 1545 91 47
Telefoon: 071 - 403 18 46
Email: voorzitter@krb.nl

3. KNRM:
Directeur KNRM R.A. Boogaard
Haringkade 2, 1976 CP IJmuiden
Postbus 434, 1970 AK IJmuiden
Gsm: 06 - 5323 64 19
Telefoon: 0255 - 54 84 54
Email: ra.boogaard@knrm.nl

4.2 NRB
Voorzitter NRB E. Hazenoot
Bosweg 4
2202 NV Noordwijk aan zee
Gsm: 06 - 1534 69 81
Telefoon: 071 - 361 84 22
Email: voorzitter@reddingsbrigadenoordwijk.nl
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B. Operationele onderwerpen
- Melding & alarmering
- Opschaling
- Leiding en coördinatie
- Informatiemanagement
1. Veiligheidsregio Hollands Midden

4. Reddingsbrigade Nederland

Gemeenschappelijke Meldkamer Hollands Midden
Rooseveltstraat 4a
2321 BM leiden
Alarmnummer: 112
Telefoonnummer: 071 - 5732934
Faxnummer: 071 - 366 13 99

Coordinator oefening, materiaal en inspectie:
Mark Röpke
(NB tzt coördinator RVRHM)
Dokweg 149 1976 CA IJmuiden
Gsm: 06 - 5367 77 55
Telefoon: 0255 - 54 58 58
Email: mark@reddingsbrigade.nl

Afdeling planvorming
Rooseveltstraat 4a
2321 BM leiden
Telefoonnummer: 088 - 246 5000
2. Kustwacht:

4.1 KRB

Kustwachtcentrum (KWC) Den Helder
Postbus 10 000, 1780 CA Den Helder
Alarmnummer: 0900 - 0111
Operationeel: 0223 - 54 23 00
Voorlichting: 0223 - 65 83 33/3 34
Administratie: 0223 - 65 83 00
Fax: 0223 - 65 83 58
Noodnet telefoon: 22193
Noodnet fax: 22211
Telex: 71088
Leider Operationeel team: 0223 - 65 83 30

Katwijkse Reddingsbrigade
Kanaaldijk 5, 2221 CG Katwijk
Postbus 2005, 2220 BA Katwijk
Telefoon materiaal loods: 071 - 401 21 95
Telefoon Zuidpost: 071 - 401 26 09 (operationeel van
mei tot oktober)
Telefoon Noordpost: 071 - 402 79 99 (operationeel van
mei tot oktober)
Gsm: 06 - 5497 52 47
Alarmnummer KRB
06 - 5497 52 47

3. KNRM:

4.2 NRB

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
Postbus 434, 1970 AK IJmuiden
Telefoon 0255 - 54 84 54
Fax 0255 - 52 25 72
Wachtfunctionaris KNRM
Gsm: 06 - 5367 47 23

Noordwijkse Reddingsbrigade
Materiaal gebouw
Bosweg 4
2202 NV Noordwijk aan Zee
Tel: 071 - 361 40 00
Strandpost 1: Tel: 071 - 361 30 03
(Operationeel vanaf mei tot oktober)
Alarm: 06 - 4808 31 08 (Jaarrond 24/7)
Strand Hulpverleningsvoertuig (SHV):
06 - 2008 99 51

Alarmnummer Kustwachtcentrum: 0900 - 0111
Marifoon Noodkanaal 16, uitgeluisterd door KWC
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Bijlage 3: Zorgnormen op het water
De hieronder opgenomen zorgnormen worden door de Kustwacht, KNRM, Reddingsbrigades en
gemeenten Noordwijk en Katwijk intern gehanteerd. In de toekomst zal in samenwerking met de
VRHM verkend worden of hieromtrent wederzijdse afspraken gemaakt kunnen worden (art. 8)
Kustwacht/KNRM
Kustwacht
Voor de Kustwacht geldt de volgende norm als uitgangspunt:
a) Het Kustwachtcentrum is 24/7 bezet en direct gereed voor noodzakelijke opschaling;
KNRM
Voor de Kustwacht en KNRM gelden daarbij de volgende normen als uitgangspunt:
a) Een SAR-eenheid van de KNRM is binnen 30 minuten na alarmering op de plaats incident op het
ruime binnenwater aanwezig; (verwijzen naar kaartje onderscheid ook tussen ruim binnenwater en
binnenwater).
b) Voor een groot ongeval is de KNRM binnen 1 uur en 45 minuten na alarmering op de plaats
incident op de ruime binnenwateren met een minimale gereddencapaciteit van 25, 50, 100 of 200
personen aanwezig, dit in relatie tot het risicoprofiel van het betreffende vaarwater.
c) Prestatienormen landgerelateerde incidentbestrijding:
• Soort inzetten
o Assistentie ambulance/brandweer/politie
o Verlenen van EHBO
o Ondersteuning zoekacties naar vermiste personen
• Welke gebieden betreft het:
o Kust- en duingebieden die onder het verantwoordelijkheidsgebied van de
Veiligheidsregio HM vallen en voor de voertuigen van de andere
hulpverleningsdiensten niet begaanbaar zijn.
• Beschikbaarheid:
o 24/7 365 dagen met een beschikbaarheids percentage van 95%
• Alarmering:
o Alarmering door de meldkamer HM via P2000.
o Alarmering door het KWC via P2000
7
• Uitruktijd :
o Ca. 10 – 15 minuten na alarmering
8
• Opkomsttijd :
o max. 30 minuten na alarmering
• In te zetten materieel:
o terreinvoertuig, geschikt voor liggend vervoer van slachtoffers, voorzien van EHBOuitrusting en AED. (Voor een opgave van de huidige beschikbare terreinvoertuigen zie
bijlage 7)
• In te zetten personeel (kwalificatie/aantal)
o Voertuig zal bemand zijn met minimaal 2 gekwalificeerde personeelsleden. Alle
personen dienen in bezit te zijn van geldig EHBO+ diploma. Aan chauffeurs kunnen
aanvullende eisen gesteld worden, afhankelijk van type voertuig.

De Kusthulpverleningsvoertuigen zijn voorzien van C2000 en VHF communicatieapparatuur en
kunnen dan ook worden ingezet als commandoruimte voor het CoPI.

7
8

Uitruktijd is de tijd vanaf de alarmering tot het moment dat de eenheid daadwerkelijk uitrukt.
Opkomsttijd is de tijd vanaf de alarmering van een eenheid tot het moment dat de eenheid ter plaatse bij het incident is.
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RVRHM
a) Overzicht per reddingsbrigade:
Reddingsbrigade

Strandbewaking

SAR en maritieme
Rampenbestrijding Incidentele
hulpverlening
bewaking
Zee Binnenwater Zee Binnenwater
Zee Binnenwater Zee Binnenwater








Katwijk








Noordwijk


Gouda

Leiden
A

Leiderdorp
A

Waddinxveen
A
A = brigades hebben de ambitie om op termijn een rol te spelen in de rampenbestrijding binnenwater
b) Prestatienormen strandbewaking:
Doel van het bewaken van een stuk water of kuststrook (strand/branding) is overal hetzelfde: het
voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood. De taak van preventief toezicht houden op
zwemmers en baders vloeit veelal voort uit de verantwoordelijkheid van de lokale overheid. De
uitvoering wordt voornamelijk gedaan door lokale reddingsbrigades en de invulling van de genoemde
taak is afhankelijk van de lokale situatie. Echter de basis prestatienormen zijn als volgt te definiëren en
gelden op het moment dat de bewakingspost van het betreffende gebied operationeel is:
• Kerntaken
o Preventief toezicht houden op baders/zwemmers.
o Vanuit toezichthoudende taak uitvoeren van reddingen.
o Verlenen van EHBO.
o Het herenigen van gevonden en verloren personen met hun ouders/verzorgers.
• Welke gebieden betreft het:
o Recreatiegebieden die binnen het werkgebied van de VRHM vallen.
• Beschikbaarheid:
o Tijdens de maanden juni, juli en augustus (12 weken) is de bewakingspost dagelijks
geopend tussen 10:00 en 18:00 uur en zijn er minimaal 4 personeelsleden per
bewakingspost aanwezig voor het bemannen van een voertuig en/of vaartuig. Wanneer er
buiten de reguliere tijden veel personen in het recreatiegebied verkeren, kan er besloten
worden om de openingstijden te verruimen.
o Het gebied dat vanuit een strandpost effectief bediend kan worden bestrijkt 2 tot 2,5 km bij
een standaardconfiguratie van post, boot en voertuig. Dit gebied is door meer mobiliteit uit
te breiden. De hulpverlening vanuit een post geschiedt door het uitvoeren van patrouilles (te
voet, rijdend en varend) en door toezicht vanuit de post (middels kijkers). Daarnaast vervult
een post een publieksfunctie, bijvoorbeeld als post voor EHBO en / of kinderopvang.
o Een eventuele inzet op het binnenwater mag niet ten koste gaan van de strandbewaking en
vindt enkel plaats na toestemming van de verantwoordelijke burgemeester voor de
strandbewaking.
• Alarmering:
o Op moment dat post bezet is, is geen sprake van alarmering
• Uitruktijd:
o Op moment dat post bezet is, is geen sprake van uitruktijd
• Opkomsttijd:
o Binnen 10 minuten na melding binnen de bewaakte zone.
o Binnen 30 minuten na melding in daarbuiten gelegen gebied welke binnen het
verantwoordelijkheidgebied valt en ook binnen de bewaakte zone als de post gesloten is.
• In te zetten materieel:
o Terreinvoertuig(en), geschikt voor liggend vervoer van slachtoffers, voorzien van EHBOuitrusting en AED.
o Vaartuig(en) geschikt voor het bestemde vaargebied en geschikt voor de taakstelling.
o Voor een compleet overzicht van taken en huidig materieel zie bijlage 8.
o Overig reddingmateriaal.
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c) Prestatienormen watergerelateerde incidentbestrijding (SAR):
• Soort inzetten
o Search-And-Rescue (SAR)
o hulpverlening aan vaartuigen
• Welke gebieden betreft het:
o Kust- en binnenwateren zijnde het kustgebied (Noordzee), recreatiegebieden en overige
wateren die onder het verantwoordelijkheidsgebied van de Veiligheidsregio HollandsMidden vallen. (zie ook bijlage 5, kaart VRHM)
• Beschikbaarheid:
o 24/7 365 dagen met een beschikbaarheids percentage van 95%
• Alarmering:
o Indien een reddingspost geopend is zal voor de aan die post gekoppelde eenheden
geen alarmering via P2000 nodig zijn. Alarmering door de meldkamer HM en/of het
Kustwachtcentrum via C2000 is hiertoe voldoende.
o Afhankelijk van waar de melding ontvangen wordt en welke eenheid ingezet wordt,
wordt de alarmering door de meldkamer HM en/of het Kustwachtcentrum via P2000
gedaan.
• Uitruktijd:
o Voor de operationele eenheden is geen uitruktijd van toepassing
o Ca. 10 - 15 minuten na alarmering
• Opkomsttijd:
o Max. 30 minuten na alarmering
• In te zetten materieel (soort/aantal)
o Vaartuigen van KNRM en reddingsbrigades geschikt voor het betreffende vaargebied.
Als norm geldt de capaciteitsnorm zoals gesteld in het rapport “Redden in het zicht van
de Haven” (2006). In bijlage 8 is het huidige beschikbare materieel weergegeven.
d)

Prestatienormen watersnoodrampbestrijding:
• Soort inzetten
o Evacuaties en redding van personen en dieren bij dreigende overstromingen, inclusief
het verlenen van eerste hulp.
• Welke gebieden betreft het:
o Eigen gemeente
o Geheel Nederland
• Beschikbaarheid:
o 24/7 365 dagen per jaar
• Alarmering:
o Door RN of Veiligheidsregio middels telefonisch alarmeringssysteem
• Uitruktijd:
o Maximaal 1 uur na alarmering na een 24 uur eerder gegeven vooralarm
• Opkomsttijd:
o Afhankelijk van de reisafstand naar het inzetgebied
• In te zetten materieel (soort/aantal)
o Minimale inzet zal een reddinggroep zijn, bestaande uit vier reddingseenheden
(evacuatievaartuigen). In totaal kan de RN in het gebied van de VRHM een
reddingsgroep leveren.
• In te zetten personeel (kwalificatie/aantal)
o Elke reddingseenheid zal bestaan uit 4 bemanningsleden bestaande uit 2
chauffeurs/opstappers, plv. schipper en een schipper. Rekening houdend met verlof,
werk en ziekte moet een deelnemende brigade tenminste 20 mensen (5 bemanningen)
kunnen leveren of daartoe een samenwerking aangaan met andere brigades. De
schipper fungeert als commandant van de reddingseenheid. Een van de schippers van
de reddingsgroep zal optreden als ‘leider reddingsgroep’.
o De reddingsgroep wordt vanaf de wal aangestuurd door de Officier van Dienst –
Reddingsbrigade (OVD-Red). De OVD-Red maakt geen deel uit van de reddingsgroep
zelf. Een OVD-Red kan maximaal drie reddingsgroepen aansturen.

e) Een eenheid van de RVRHM is binnen 30 minuten na alarmering op de plaats incident binnen het
inzetgebied van de betreffende reddingsbrigade; ( verwijzen naar oranje cirkels in het kaartje
onderscheid ook tussen ruim binnenwater en binnenwater)
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f)

Voor een groot ongeval is de RVRHM binnen 1 uur en 45 minuten na alarmering op de plaats
incident binnen de veiligheidsregio buiten hun primaire inzetgebied.
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Bijlage 4: Commandostructuur/GRIP
A. Commandostructuur/GRIP Hollands Midden

GBT / RBT
GRIP 3 / GRIP 4
Vert. Kustwacht (zee + 1km zone)
Vert. RVRHM-b (binnenwater)

LCMS

ROT
GRIP 3 / 4

SAR-liaison

On Scene
Coördinator (OSC)

RMG05

GRIP 2

LCMS

COPI
SAR-liaison / OvD-Red

Via marifoon

C2000

Operationele
eenheden in het veld
‘Natte eenheden’

C2000

Operationele
eenheden in het veld
‘Land eenheden’

1.km zone

Zee

Land

(Gemeentelijk ingedeeld water)

Verantwoordelijkheid ‘On Scene Coördinator’

Verantwoordelijkheid ‘OvD-Red’

(Zee)

(Binnenwater)

Kustwacht leidend

GRIP 1

Coordinatie vanaf het water

Teams (COPI, ROT GBT of RBT) leidend

1. Repressieve fase Zeegebied
1.1 Grip definities
a) Tot GRIP 1 vindt de afhandeling van strandbewaking plaats onder leiding van de locale
Reddingsbrigade met de haar ter beschikking staande middelen en beschikbaarheid.
9
b) Tot GRIP 1 vindt de afhandeling van het SAR-incident plaats onder leiding van de Kustwacht met
haar ter beschikking staande middelen.
c) Bij GRIP 1 is de leider COPI aan wal belast met de algehele coördinatie tussen
Kustwachtcentrum, de OSC en de multidisciplinaire hulpverleningsdiensten aan de wal voor de
afhandeling van het incident.
d) Bij GRIP 2 of hoger wordt een Regionaal Operationeel Team (ROT) geactiveerd. Het ROT staat
onder voorzitterschap van de operationele leider. De afstemming van de operationele partijen,
waaronder de Kustwacht bij SAR-incidenten, vindt plaats in het ROT, mede op basis van adviezen
10
van de daaronder hangende actiecentra (waaronder het Actiecentrum Water). Het Actiecentrum
Water fungeert als BackOffice van de vertegenwoordiger van de waterpartijen in het ROT. Het
hoofd van het Actiecentrum Water is lid van het ROT.
9

Voor GRIP-structuur zie: Referentiekader GRIP.
Het Werken met Actiecentra maakt onderdeel uit van Project Waterrand. Een belangrijke constatering is dat bij
waterincidenten veelal specifieke kennis en expertise benodigd is van partijen die niet dagelijks als “hulpverleningsorganisatie”
functioneren. Deze expertise wordt samengebracht in het Actiecentrum Water en voert in opdracht van het ROT acties uit of
geeft adviezen aan het ROT.
10
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e) De Kustwacht, OSC en leider COPI hebben een actieve wederzijdse informatieplicht over
alarmering en de voortgang van de afhandeling van het incident.
1.2 Commando structuur
a) Vanaf GRIP 1 staat de Kustwacht of OSC in contact met het Commando Plaats Incident (COPI) in
het kader van informatie uitwisseling en coördinatie. (Met inachtneming van hetgeen bepaald is in
artikel 6) De Kustwacht blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van het SAR-proces. Indien
specifieke SAR deskundigheid in het COPI vereist is zal een SAR-liaison via het
Kustwachtcentrum worden aangevraagd.
11
b) Als SAR-liaison kan een contactpersoon van de Kustwacht worden gealarmeerd wanneer
opgeschaald wordt naar GRIP 2 of hoger om deel te nemen in het ROT of het Actiecentrum Water
onder het ROT. De taak van de SAR-liaison bestaat tenminste uit het adviseren over de
mogelijkheden van de Kustwacht voor het SAR-proces en/of maritieme hulpverlening evenals het
adviseren van de Operationeel Leider over de wijze van coördineren van de SAR-keten binnen
het multidisciplinaire rampenbestrijdingsproces. De Kustwacht, RVRHM-z en KNRM kunnen
bijdragen aan maritieme hulpverlening indien dit niet in conflict komt met de uitvoering van de
primaire SAR-taak.
1.3 Gemeentelijk beleidsteam
Wanneer in een gemeente het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) functioneert, kan de Burgemeester
12
een vertegenwoordiger van de Kustwacht ( zie boven) uitnodigen te participeren in het GBT.
Wanneer het Regionaal Beleidsteam (RBT) wordt geactiveerd, kan de coördinerende burgermeester
een vertegenwoordiger van de Kustwacht uitnodigen om te participeren in het RBT
2. Represieve fase Binnenwater
2.1 Grip Definities
a) Tot GRIP 1 vindt de afhandeling van strandbewaking en een SAR-incident plaats onder leiding
van de locale Reddingsbrigade met de haar ter beschikking staande middelen en
beschikbaarheid.
b) Bij GRIP 1 is de leider COPI aan de wal belast met de algehele coördinatie tussen de
multidisciplinaire hulpverleningsdiensten aan de wal voor de afhandeling van het incident.
c) Bij GRIP 2 of hoger wordt een Regionaal Operationeel Team (ROT) geactiveerd. Het ROT staat
onder voorzitterschap van de operationele leider. De afstemming van de operationele partijen,
vindt plaats in het ROT, mede op basis van adviezen van de daaronder hangende actiecentra
13
(waaronder het Actiecentrum Water). Het Actiecentrum Water fungeert als BackOffice van de
vertegenwoordiger van de waterpartijen in het ROT. Het hoofd van het Actiecentrum Water is lid
van het ROT.
2.2 Commando structuur
a) Vanaf GRIP 1 staat de OvD-Red of OSC in contact met het Commando Plaats Incident (COPI) in
het kader van informatie uitwisseling en coördinatie. Indien specifieke SAR deskundigheid in het
COPI vereist is zal een SAR-liaison via de OvD-Red worden aangevraagd.
b) Als SAR-liaison kan een contactpersoon (OVD-Red) van de RVRHM-b worden gealarmeerd
wanneer opgeschaald wordt naar GRIP 2 of hoger om deel te nemen in het ROT of het
Actiecentrum Water onder het ROT. De taak van de SAR-liaison bestaat tenminste uit het
adviseren over de mogelijkheden van de RVRHM-b voor het SAR-proces en/of maritieme
hulpverlening evenals het adviseren van de Operationeel Leider over de wijze van coördineren
van de SAR-keten binnen het multidisciplinaire rampenbestrijdingsproces.
2.3 Gemeentelijk beleidsteam
Wanneer in een gemeente het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) functioneert, kan de Burgemeester
een vertegenwoordiger van de RVRHM-b uitnodigen te participeren in het GBT. Wanneer het

11

De Kustwacht stelt in overleg met RN en de KNRM de SAR-liaison aan namens Kustwacht, RVRHM en KNRM
De Kustwacht stelt in overleg met RVRHM en de KNRM een vertegenwoordiger aan om op verzoek te participeren in het GBT
of RBT
13
Het Werken met Actiecentra maakt onderdeel uit van Project Waterrand. Een belangrijke constatering is dat bij
waterincidenten veelal specifieke kennis en expertise benodigd is van partijen die niet dagelijks als “hulpverleningsorganisatie”
functioneren. Deze expertise wordt samengebracht in het Actiecentrum Water en voert in opdracht van het ROT acties uit of
geeft adviezen aan het ROT.
12
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Regionaal Beleidsteam (RBT) wordt geactiveerd, kan de coördinerende burgermeester een
vertegenwoordiger van de RVRHM-b uitnodigen om te participeren in het RBT.

B. Communicatieschema GRIP 1

Kustwachtcentrum
(KWC)

Gemeenschappelijke
Meldkamer (GMK)

RMG05 /
Telefoon

Via marifoon

RMG01

Via C2000

COPI

On Scene Coördinator
(OSC)

(H)OvD-Brandweer
OvD-Politie
OvD-Geneeskundig
SAR-liaison / OvD-Red

RMG01

(Vanaf het water)

Via marifoon

Via C2000

Operationele eenheden
in het veld

Operationele eenheden
in het veld

RMG05

‘Natte eenheden’

1.km zone

Zee

Land

(Gemeentelijk ingedeeld water)

Verantwoordelijkheid ‘On Scene Coördinator’

Verantwoordelijkheid ‘OvD-Red’

(Zee)

(Binnenwater)

Kustwacht leidend
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Bijlage 5: Kaart Veiligheidsregio Hollands Midden
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Bijlage 6: Factsheet Kustwacht

Nederlandse Kustwacht:
Bereikbaarheid:
Alarmnummer: 0900-0111
Het Kustwachtcentrum luistert 24 uur per dag, 365 dagen per jaar uit op de maritieme
noodfrequenties, t.w.:
•
•
•

VHF kanaal 16
VHF DSC kanaal 70
MG DSC 2187,5 khz

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alarm:
Operationeel:
Telefax operationeel
Telex:
Email operationeel:
Secretariaat
Telefax secretariaat
Voorlichting
Opleiden, Trainen en Oefenen
Email algemeen
Website Kustwacht:

0900 0111 (24 uur)
0223 542300 (24 uur)
0223 658358 (24 uur)
71088 kustw nl (24 uur)
ccc@kustwacht.nl
0223 658300
0223 658303
0223 658333
0223 658336
info@kustwacht.nl
www.kustwacht.nl

Adres Kustwachtcentrum:
Postadres: postbus 10000, 1780 CA Den Helder
Bezoekadres: Nieuwe Haven, Gebouw MHKC, Den Helder
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Bijlage 7: Factsheet KNRM
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Bijlage 8: Factsheet RVRHM-z
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