Operationele Informatiekaart
Beslisschema

Stappenplan
Actie
Bij (vermoeden van) asbestincident “monoinzetprocedure asbestincident” hanteren;
Meld aan GMK het vermoeden van vrijkomen van asbest
en het starten van de asbestprocedure;
Bepaal het voorlopige mogelijke verspreidingsgebied
Oproepen van de GAGS;
Oproepen van Salvage
Deel het incident in categorie I, II of III (zie Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden. op bladzijde Fout!
Bladwijzer niet gedefinieerd.);
Zet het terrein van het incident en het mogelijke
verspreidingsgebied af op de afstand behorende bij de
categorie (met bijbehorend afzetlint) op basis van visuele
waarneming;
Bepaal of omwonenden in de woning/bedrijfspand
kunnen blijven dan wel deze moeten verlaten.
Waarschuw bevolking primaire emissie (alleen bij
categorie III);

Overweeg de noodzaak van opschaling naar GRIP en start
CoPI;
Start het proces communicatie;

Stel definitief vast of asbest vrijkomt;

Na definitieve uitslag van het onderzoek door
asbestdeskundige de al genomen maatregelen
handhaven of bijstellen;
Tijdens en na inzet, ontsmetting;
Registratie eigen personeel;
Vóór het verlaten van de incidentlocatie het
overdrachtsformulier invullen.

Uitvoerende instantie
Bevelvoerder brandweer, (H)OvD-B of politiefunctionaris;
Bevelvoerder brandweer, (H)OvD-B of politiefunctionaris;
(H)OvD-B, AGS, WVD/MPL;
Meldkamer
Meldkamer
(H)OvD-B;

Bovenwinds: Politie op aangeven (H)OvD-B;
Benedenwinds: Brandweer op aangeven (H)OvD-B;

In geval van redding: Bevelvoerder of (H)OvD brandweer. Als het
gaat om de afweging wel of niet evacueren / ontruimen is dit bij
uitstek een taak voor de GAGS.
Zonder gebruik alarmering sirenenet: media, NL Alert ¹ Met gebruik
alarmering sirenenet: brandweer (het activeren van het
sirenenetwerk betekent automatische opschaling naar GRIP 3). Het
handelingsperspectief wordt opgesteld door de operationeel
woordvoerder in overleg met de GAGS;
(H)OvD-B, OvD-P, OvD-G, OvD-Bz
(H)OvD-B in overleg met OvD-Bz, operationeel woordvoerder
brandweer, GAGS en omgevingsdienst. Afhankelijk van het niveau
van opschaling wordt communicatie verzorgd door de operationeel
woordvoerder brandweer c.q. voorlichter CoPI, gemeente of team
crisiscommunicatie. GHOR/GGD heeft een ondersteunende rol;
Omgevingsdienst schakelt direct na alarmering gespecialiseerd
bedrijf in. In gemeenten die geen overeenkomst hebben met een
omgevingsdienst is de OvD-Bz hier verantwoordelijk voor;
(H)OvD-B in overleg met de GAGS. GAGS interpreteert
analyseresultaten en adviseert;
Brandweer;
Iedere betrokken dienst en instantie die mogelijk in aanraking is
gekomen met asbest;
(H)OvD-B.

¹ VD heeft besloten om NL alert alleen in te zetten samen met WAS, later dit jaar, na verhuizing GMK, zal toepassing NL
Alert worden uitgebreid. Daarnaast wordt NL alert geactiveerd door OL, leider CoPI, AGS of communicatieadviseur ROT

Asbestincident
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Asbestincident
GHOR

Algemene aandachtspunten
•
•
•
•
•
•

Betreed het afzetgebied niet zonder persoonlijke beschermingsmiddelen en adembescherming;
Eet, drink of rook niet in het besmette afzetgebied. Dit mag alleen -na ontsmetting bij de lijn besmet/schoon gebied- in
schoon gebied;
Neem aanwijzingen/opdrachten in acht die gegeven worden;
Verlaat het besmette gebied niet zonder ontsmet te zijn;
3-traps ontsmetting (vuile ruimte, afspoelruimte, schone ruimte);
Registratie personeel, materieel, materiaal en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Politie
• Ter plaatse laten komen veiligheidscoördinator politie;
• Handhaven openbare orde. Publiek op afstand houden;
• Zorg dragen dat de overige diensten hun werk zonder belemmering kunnen doen;
• In overleg met brandweer bepalen van het af te zetten gebied en zorgen voor afzetting;
• Activiteiten van de politie afstemmen op de bestrijding van het incident en de opruimwerkzaamheden;
• Eventueel instellen van strafrechtelijk onderzoek;
• Registratie eigen personeel.
De algemene interne procedure is te vinden op het intranet van de politie. Het betreft de volgende documenten:
a. Werkinstructie organisatie bij incidentele confrontatie met gevaarlijke stoffen;
b. Werkinstructie leidinggevende bij incidentele confrontatie met gevaarlijke stoffen;
c. Werkinstructie medewerker bij incidentele confrontatie met gevaarlijke stoffen.
Voor alle politietaken geldt: Voor zover deze zonder beschermende middelen kunnen worden uitgevoerd. Als dit niet mogelijk is
moet dit in overleg met de brandweer worden geregeld

Brandweer
• Waarnemen (vermoedelijk) asbest (voorlopige vaststelling aanwezigheid asbest);
• Opstarten procedure asbestincident;
• Inschakelen OvD-B, AGS, operationeel woordvoerder brandweer en omgevingsdienst die vervolgens ter plaatse komen.
Inlichten OvD-G en OvD-Bz. Deze komen niet ter plaatse maar nemen telefonisch contact op met de GMK;
• Afzetten locatie van het incident (het brongebied wat alleen toegankelijk is met beschermende middelen);
• Bepalen en (laten) afzetten effectgebied;
• Eventueel activeren sirenenetwerk (betekent automatisch opschaling naar GRIP 3);
• Ontsmetten mensen en voertuigen (eigen en partners);
• Registratie eigen personeel;
• Invullen overdrachtsformulier.

Gebruikte afkortingen
(H)OvD-B (Hoofd)officier van dienst brandweer
AGS
CoPI
GAGS

Adviseur gevaarlijke stoffen
Commando plaats incident
Gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen

GGD
GHOR

Gemeenschappelijke gezondheidsdienst
Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de
regio
Gemeenschappelijke meldkamer

GMK

• Deskundigheid van de GAGS inzetten voor het nemen van maatregelen, beoordelen, adviseren en handelingsperspectief;
• In overleg met brandweer, politie en gemeente maken van een actieplan en taakafbakening als de omvang/complexiteit
van het incident hierom vraagt;
• Beoordelen van de potentiële blootstelling en advisering over gezondheidsrisico´s;
• Adviseren over te treffen maatregelen m.b.t. bescherming van de volksgezondheid n.a.v. verspreiding van asbest in de
omgeving;
• Leveren van inhoudelijke input en handelingsperspectief voor voorlichting en crisiscommunicatie; (tijdens het incident
verloopt het informeren van bewoners en omwonenden veelal via de reguliere crisiscommunicatiemiddelen);
• Zorg dragen voor overdracht van GHOR naar de GGD;
• De GAGS informeert de GGD op de eerstvolgende werkdag over het incident (of eerder indien daar aanleiding toe is,
bijvoorbeeld in geval van noodzaak opstarten GROP);
• De GGD heeft één op één contact met bewoners en omwonenden in het nazorg traject en is aanspreekpunt voor
omwonenden (zowel binnen als buiten het besmette gebied) als het gaat om vragen en/of klachten m.b.t. gezondheid als
gevolg van een asbestincident;
• Registratie eigen personeel.
Voor alle GHOR-taken geldt: Voor zover deze zonder beschermende middelen kunnen worden uitgevoerd. Als dit niet
mogelijk is moet dit in overleg met de brandweer worden geregeld.
Gemeente, bevoegd gezag, Provincie
• OvD-Bz schakelt -voor zover dit niet automatisch door de omgevingsdienst wordt gedaan- asbestdeskundige in voor een
asbestanalyse en heeft hiervoor een mandaat namens de betrokken gemeente;
• Waarschuwen bevolking bij primaire emissie:
o Zonder gebruik alarmering sirenenet, internet, radio/tv, NL Alert;
o Met gebruik alarmering sirenenet, brandweer;
o GAGS ondersteunend.
• Communicatie aan bevolking en media:
o Bij communicatie over een asbestincident geldt het reguliere proces communicatie uit het Crisisplan, met
daarbij de aantekening dat in dit soort incidenten communicatie asynchroon wordt opgeschaald
o GAGS en omgevingsdienst hebben een adviserende en ondersteunende rol;
o De GGD heeft één op één contact met bewoners en omwonenden in het nazorg traject en is aanspreekpunt
voor omwonenden (zowel binnen als buiten het besmette gebied) als het gaat om vragen en/of klachten
m.b.t. gezondheid als gevolg van een asbestincident; het telefoonnummer van de GGD staat in de
voorbeeldbrief categorie 3.
• Registratie eigen personeel;
• Verdere afhandeling van het incident.
Voor alle gemeentetaken geldt: Voor zover deze zonder beschermende middelen kunnen worden uitgevoerd. Als dit niet
mogelijk is moet dit in overleg met de brandweer worden geregeld.
Omgevingsdiensten (OvD-Bz in gemeenten die geen overeenkomst hebben met een OD)

GRIP
MPL
OvD-B
OvDBz
OvD-G
OvD-P
WVD

Gecoördineerde regionale
incidentbestrijdingprocedure
Meetplanleider
Officier van dienst brandweer
Officier van dienst bevolkingszorg
Officier van dienst geneeskundig
Officier van dienst politie
Waarschuwings- en verkenningsdienst

Inschakelen asbestdeskundige voor een asbestinventarisatie;
Adviseert de gemeente over de asbestverspreiding, n.a.v. de resultaten uit de inventarisatie;
Verzoekt eigenaar om via de verzekeringen asbest op te ruimen;
Indien eigenaar niet het asbest opruimt zal de Omgevingsdienst bij spoed de gemeente adviseren om asbest (of gedeelte)
d.m.v. besluit (bestuursdwang, last onder dwangsom) op te ruimen;
• Levert informatie aan de gemeente over voorlichting;
• Registratie eigen personeel.
Voor alle taken van de omgevingsdienst geldt: Voor zover deze zonder beschermende middelen kunnen worden uitgevoerd.
Als dit niet mogelijk is moet dit in overleg met de brandweer worden geregeld.

•
•
•
•

