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Versie- en wijzigingsbeheer
Versie Datum
1.0
26 feb 2015

Wijzigingen t.o.v. vorige versie
Vaststelling door bestuur Veiligheidsregio Zeeland
Dit addendum Zeeuwse GRIP 2011 als onderdeel van het Regionaal
Zeeuws Crisisplan is een aanvulling op de “Zeeuws GRIP 2011” versie 3.0,
28 september 2011.
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1. Inleiding
Het voorliggende document is een addendum op de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP) van Veiligheidsregio Zeeland uit 2011 (GRIP Zeeland 2011) en omvat
de beschrijving van de in 2013 geïntroduceerde GRIP-fasen GRIP 5 en GRIP Rijk. Het document
zal worden geïncorporeerd in de regeling bij de eerstvolgende actualisatie ervan. Voorafgaand
aan de beschrijving van dit nieuwe onderdeel van de GRIP-regeling wordt nadrukkelijk aangetekend dat hoewel de GRIP-regeling een duidelijke structuur kent, zij ook voor de operationele en
bestuurlijke leidinggevenden enige mate van flexibiliteit biedt. Dit betekent dat de regionaal
operationeel leider (ROL), de burgemeester, voorzitter veiligheidsregio en minister om hem of
haar moverende redenen van de regeling kan afwijken, indien de situatie dit vereist.

1.1

Wet- en regelgeving
Dit addendum op de GRIP-regeling is gebaseerd op de uitwerking ervan in het Eindrapport
Eenheid in Verscheidenheid n.a.v. het Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking 1(zie ook Bijlage 2 en 2a), dat is bekrachtigd door het Veiligheidsberaad en de Ministerraad en is opgenomen in het Nationaal handboek crisisbesluitvorming uitgegeven door de
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

1.2

Doelgroep
Dit document is bestemd voor alle betrokken functionarissen in de hoofdstructuur rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsorganisatie Veiligheidsregio Zeeland en wordt ook als leidraad
beschikbaar gesteld aan de multidisciplinaire opleidings-, trainings- en oefenorganisatie (MOTO)
Veiligheidsregio Zeeland. Het document wordt bekend gemaakt door publicatie op het interne
netwerk (intranet VRZ en OPINFO-VRZ) en op het externe netwerk www.vrzeeland.nl.

1.3

Vaststelling en beheer
Als uitwerking van de opschalingstructuur zoals omschreven in het Regionaal Zeeuws Crisisplan
2011-2015 (Wet veiligheidsregio’s, art. 16) wordt de GRIP-regeling ambtelijk aangeboden aan het
management en- directieteam Veiligheidsregio Zeeland en vervolgens door de Veiligheidsdirectie
ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zeeland.
Multidisciplinaire planvorming crisismanagement is verantwoordelijk voor het beheren en
actueel houden van de GRIP-regeling. Naar aanleiding van incidenten, oefeningen en/of wijzigingen in landelijke wet- en regelgeving kunnen in overleg met de vertegenwoordigers van de
crisispartners voorstellen tot wijziging worden gedaan.

1

Kamerstukken II, 2012-2013, 26 956, nr 148 en het Instellingsbesluit Ministeriële Commissie Crisisbeheersing, Staatscourant 2013,
11207.
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2. Wijzigingen op hoofdlijnen
1.Voor de ontwerpkaders van deze herziene versie is aanvullend gebruik gemaakt van het rapport „Eenheid in Verscheidenheid‟ (Veiligheidsberaad) en het „Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming‟ (NCTV). Tevens heeft afstemming plaatsgevonden- en is gebruik gemaakt van de GRIP
van omliggende veiligheidsregio’s Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en GRIP Veiligheidsregio
Midden- en West-Brabant.
2. De gehele actualisatie van het Regionaal Zeeuws Crisisplan 28 september 2011 – 28 september
2015 wordt geïnitieerd nadat de evaluatie van de hoofdstructuur heeft plaatsgevonden.
3. In deze herziene versie is de organieke structuur beschreven zoals deze ook in de Wet veiligheidsregio staat omschreven. De enige uitzondering is het Coördinerend Commando Plaats
Incident; bij de inzet van meerdere CoPI’s in de regio Zeeland is het Regionaal Operationeel
Team belast met de coördinatie hiervan.
4. De functie van vraagregisseur, zoals deze is beschreven in “Eenheid in Verscheidenheid”, is
opgenomen in deze tussentijdse herziening van de GRIP.
5. In het kader van GRIP 5 en GRIP RIJK zijn de aanvullende crisisteams beschreven. Voor de
uitwerking hiervan is de lijn gevolgd zoals die ook staat beschreven in het Nationaal Handboek
Crisisbesluitvorming (NCTV). Het geheel van crisisteams per GRIP-fase ziet er dan als volgt uit:

Routinefase
GRIP 1
GRIP 2
GRIP 3
GRIP 4
GRIP 5
GRIP RIJK

Operationeel niveau
GMK
GMK
CoPI
GMK
CoPI(‘s)
GMK
CoPI(‘s)
GMK
CoPI(‘s)
GMK
CoPI(‘s)
GMK
CoPI(‘s)

Tactisch niveau

(I)ROT
(I)ROT
ROT
IROT
(I)ROT

Strategisch niveau

Rijksniveau

GBT

GBT

RBT
IRBT
(I)RBT

MCCb

6. Interregionale samenwerking en afstemming kan ook plaatsvinden als twee veiligheidsregio’s
zijn opgeschaald naar GRIP 2 en er geen noodzaak is om een beleidsteam te alarmeren (en dus
hoger op te schalen). Eén van de Regionaal Operationeel Teams (ROT) (uitgangspunt is bronregio) wordt als Interregionaal Operationeel Team (IROT) aangewezen. Het IROT staat onder
leiding van een Coördinerend Operationeel Leider (COL). Bij bovenregionale samenwerking op
ROT-niveau spreken we nadrukkelijk niet van een GRIP 5, maar van een GRIP 2.
7. In de uitwerking bij GRIP 2 is ook de mogelijkheid van het instellen van een IROT (zonder
alarmering van een BT) opgenomen.
8. De opkomsttijden van een Interregionaal Operationeel Team (IROT) en Interregionaal Beleidsteam (IRBT) zijn identiek aan die van een regulier Regionaal Operationeel Team (ROT) en Regionaal Beleidsteam (RBT).
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9. Een IROT bij een GRIP 4 is niet mogelijk, omdat de afspraak is dat als één van de betrokken
regio’s opschaalt naar GRIP 4, dat de andere betrokken regio’s hierin volgen. Gezamenlijk wordt
door de voorzitters van de bij het incident betrokken veiligheidsregio’s besloten om gezamenlijk
op te schalen naar GRIP 5.
10. De voorzitters van de bij het incident betrokken veiligheidsregio’s besluiten gezamenlijk tot
opschaling naar GRIP 5. Hierbij is afgesproken dat als één van betrokken veiligheidsregio’s
noodzaak ziet tot opschaling naar GRIP 4, de anderen hierin volgen, en gezamenlijk wordt opgeschaald naar GRIP 5. Afschaling van GRIP 5 naar een lager GRIP-niveau geschiedt ook in onderling
overleg tussen de voorzitters van de betrokken veiligheidsregio’s.
11. De samenstelling en taakuitvoering van de crisisteams bij GRIP 5 en GRIP RIJK worden respectievelijk in bijlage 1 en 2 van dit document weergegeven. De twee tabellen in de bijlage en de
schematische weergave hebben dezelfde opmaak en inhoud als in het totale RCP-document.
12. De opschalingscriteria voor GRIP 5 staan beschreven als omvangrijke interregionale multidisciplinaire incidentbestrijding, waarbij:
- behoefte is aan multidisciplinaire en bestuurlijke coördinatie bij een ramp of crisis van meer
dan plaatselijke betekenis in meerdere regio’s of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan;
- de betrokken voorzitters van de veiligheidsregio’s in gezamenlijkheid besluiten over het overgaan van het gezag (uitgangspunt hierbij is dat de bronregio leidend is, maar de voorzitter van de
bronregio neemt de bevoegdheden van de overige betrokken voorzitters VR niet over).
13. Bij GRIP 5 is behoefte aan multidisciplinaire en bestuurlijke coördinatie bij een ramp of crisis
van meer dan plaatselijke betekenis in meerdere regio’s of ernstige vrees voor het ontstaan
daarvan, waartoe de betrokken voorzitters van de betrokken veiligheidsregio’s in gezamenlijkheid besluiten omdat het bestuurlijk noodzakelijk wordt gevonden. De voorzitters wijzen samen
één coördinerend ROT aan (Interregionaal Operationeel Team). Het uitgangspunt is dat de
bronregio coördineert, tenzij de voorzitters van de betrokken veiligheidsregio gezamenlijk anders
besluiten. Het bevoegd gezag ligt bij elke voorzitter voor zich (Wvr 39 in werking in alle betrokken regio’s, na een besluit van elke betrokken individuele voorzitter). Voorzitters maken samen
afspraken over het coördinerend voorzitterschap. Het NCC spreekt het operationeel crisisteam
initieel aan via de CaCo, daarna volgens afspraak. De minister van Veiligheid en Justitie of de
NCTV benadert de voorzitter die conform de afspraak coördineert.
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14. In geval van een GRIP RIJK: In situaties waarbij de nationale veiligheid in het geding is of kan
zijn en die vragen om sturing door het Rijk kan de ministeriële commissie Crisisbeheersing
(MCCb) besluiten tot het van kracht verklaren van GRIP Rijk. Dit kan in alle GRIP-situaties. De
voorzitter van de MCCb zal via het Nationaal CrisisCentrum het bevoegd gezag in de algemene of
functionele kolom informeren over het van kracht verklaren van GRIP Rijk door de MCCb en de
daaraan verbonden consequenties. Het operationele crisisteam is het ROT van de coördinerende
veiligheidsregio (ook wel IROT) onder leiding van de Coördinerend Operationeel Leider. Het
bevoegd gezag ligt bij de vakministers of de Ministeriele Commissie Crisisbeheersing (MCCb).
Deze krijgen ondersteuning en adviezen van het Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb) en het Adviesteam (AT).
15. De opschalingscriteria voor GRIP RIJK staan beschreven als omvangrijke incidenten met een
landelijke uitstraling waarbij de nationale veiligheid in het geding is (daarvan is sprake als de
vitale belangen van de Nederlandse Staat en/of samenleving zodanig bedreigd worden dat er
sprake is van (potentiële) maatschappelijke ontwrichting) en waarbij behoefte is aan sturing door
het Rijk.
16. Uitgangspunt is dat een (dreigende) ramp of crisis in eerste instantie wordt opgepakt door
het departement op wiens beleidsterrein de ramp of crisis zich voordoet. Betrokken ministeries
richten daartoe een Departementaal Coördinatiecentrum (DCC) in. Ook wordt het Nationaal
Crisiscentrum (NCC) operationeel. Het NCC heeft een coördinerende rol in bijvoorbeeld de
informatievoorziening en het leveren van bijstand aan de regio via het Landelijk Operationeel
Coördinatiecentrum (LOCC). Tevens kan de Landelijke Operationele Staf (LOS) worden ingesteld.
De LOS is een opschaling van het LOCC.
17. De opschaling op nationaal niveau is niet afhankelijk van de vraag of een incident bovenregionaal of landelijk is. Ook bij lokale incidenten kan het NCC operationeel zijn, zoals bij de poldercrash. In geval van rampen of crises van meer dan regionale betekenis of de ernstige vrees voor
het ontstaan ervan, kan de commissaris van de Koning (cvdK) de voorzitter veiligheidsregio
aanwijzingen geven over het te voeren beleid.
18. Afhankelijk van de mate van regionale betrokkenheid bij GRIP RIJK, kunnen regionale crisisteams worden gealarmeerd. GRIP RIJK is niet per definitie een starttrigger voor regionale opschaling naar GRIP 1, 2, 3, 4 of 5. Een IROT bij GRIP RIJK is alleen mogelijk als (de dreiging van) een
incident betrekking heeft op de regio Zeeland en hier wordt opgeschaald naar GRIP 2, 3 of 5. Bij
GRIP RIJK is wel altijd sprake van een Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) op rijksniveau.
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3. Wanneer GRIP?
Afhankelijk van de aard en omvang van een incident kan volgens vaste patronen opgeschaald
worden naar de rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsorganisatie in volle omvang. De procedure kan worden gestart indien bij de bestrijding van rampen of crises of een dreiging hiervan
duidelijk behoefte is aan multidisciplinaire coördinatie en een eenduidige aansturing van de inzet
van de diensten door multidisciplinaire teams. De opschalingstructuur bestaat uit zes GRIP-fasen
en iedere fase kent een opschalingsbehoefte, zoals beschreven in de onderstaande tabel. De
fasen 1 t/m 4 zijn uitgewerkt in de GRIP-regeling 2011 Veiligheidsregio Zeeland. GRIP 5 en GRIP
Rijk in dit document (dat bij actualisatie wordt toegevoegd aan de GRIP-regeling).
GRIP-fase
GRIP 1

GRIP 2

GRIP 3

GRIP 4

GRIP 5

GRIP Rijk

2

(Indicatieve) Opschalingsbehoefte
Multidisciplinaire incidentbestrijding ter plaatse (bronbestrijding), waarbij:
 multidisciplinaire afstemming met eenhoofdige aansturing nodig is;
 er noodzaak tot en behoefte aan coördinatie op operationele processen vanuit het
brongebied bestaat.
Grootschalige alarmering dan wel omvangrijke multidisciplinaire incidentbestrijding (bronen/of effectbestrijding), waarbij:
 er noodzaak tot en behoefte aan coördinatie (ook op tactische processen) vanuit het
effectgebied bestaat;
 effectbestrijding te omvangrijk is voor één CoPI, waardoor het ROT taken van het CoPI
moet overnemen;
 multidisciplinaire logistieke ondersteuning noodzakelijk is;
 behoefte is aan het inzetten van meerdere CoPI’s.
Lokale ramp of crisis waarbij:
 er noodzaak tot en behoefte aan coördinatie op strategische processen op bestuurlijk
niveau bestaat;
 acute voorlichting aan de bevolking belangrijk is;
 strategische besluitvorming op bestuurlijk niveau noodzakelijk is;
 de burgemeester behoefte heeft aan ondersteuning van een strategische staf (GBT).
Omvangrijke multidisciplinaire incidentenbestrijding met bestuurlijke impact en of van meer
dan plaatselijke betekenis of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, waarbij:
 er noodzaak tot en behoefte aan gecoördineerde bestuurlijke leiding bestaat;
 strategische besluitvorming op bovengemeentelijk niveau noodzakelijk is;
 de voorzitter van VRZ ondersteuning behoeft van een strategische staf (RBT).
Bij een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis in meerdere regio’s of bij
ernstige vrees voor het ontstaan ervan, waarbij:
 multidisciplinaire en bestuurlijke coördinatie vereist is en waartoe de betrokken
voorzitters veiligheidsregio in gezamenlijkheid besluiten.
Bij een ramp of crisis met een landelijke uitstraling of situaties waarbij de nationale
veiligheid in het geding is of kan zijn, waarbij:
 noodzaak tot en behoefte aan sturing door het Rijk bestaat.

2

De burgemeester heeft het gezag en opperbevel in geval van een brand of een ramp in zijn gemeente. Is er echter sprake van een
bovenlokale ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, dan is de voorzitter
van VRZ t.b.v. de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de betrokken gemeenten enz enz (zie artikel 39 van de Wvr’s).
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4. GRIP 5
Algemene beschrijving
Als bij de bestrijding van een ramp op crisis van meer dan regionale betekenis, of ernstige vrees
voor het ontstaan daarvan, (naar verwachting) sprake is van maatschappelijke en politiekbestuurlijke impact en/of besluitvorming is vereist, zal worden opgeschaald naar GRIP 5. Een ramp
of crisis van meer dan regionale betekenis is een gebeurtenis of situatie die meer dan één veiligheidsregio treft respectievelijk gevolgen heeft voor meer dan één veiligheidsregio en daarom
maatregelen vraagt die zich niet tot het grondgebied van één veiligheidsregio beperken. Deze
opschaling vindt uitsluitend op bestuurlijk niveau plaats en voorziet in de afstemming tussen de
betrokken veiligheidsregio’s en eventuele externe overheden en partners.
Bij een ramp of crisis van meer dan regionale betekenis nemen de betrokken veiligheidsregio’s in
samenwerking de interregionale rampenbestrijding en crisisbeheersing ter hand. Vanwege de
bestuurlijke consequenties dient opschaling naar GRIP 5 uitsluitend te geschieden als hiertoe
bestuurlijke noodzaak aanwezig is.
Als een incident regiogrensoverschrijdend c.q. bovenregionaal3 is, is het vanzelfsprekend ook
bovenlokaal en leidt het incident tot GRIP 4 in alle betrokken regio's, aangevuld met een aantal
specifieke afspraken met betrekking tot de interregionale coördinatie (GRIP 5). Op die wijze wordt
voorkomen dat een bovenregionale crisis leidt tot verschillende opschaling in de regio's binnen het
effectgebied. Daarnaast dient afschaling van effectregio's en ketenpartners synchroon of in onderling overleg met de bronregio te geschieden, zodat overdracht en continuïteit van de afwikkeling
gewaarborgd wordt en aanspreekpunten niet plotseling wegvallen.
Operationele leiding en coördinatie
De voorzitters wijzen samen één coördinerend ROT aan (Interregionaal Operationeel Team) dat
onder leiding staat van een Coördinerend Operationeel Leider (COL). Het uitgangspunt is dat de
bronregio coördineert. Het NCC spreekt het operationeel crisisteam initieel aan via de CaCo,
daarna volgens afspraak. De minister of de NCTV benadert de voorzitter die conform de afspraak
coördineert.
Voorzitter IRBT
De voorzitters van de betrokken veiligheidsregio’s kunnen al dan niet op aangeven van de COL
tezamen een interregionaal beleidsteam (IRBT) bijeen roepen, waarin in gezamenlijkheid wordt
afgestemd over de te volgen strategie betreffende de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Bij
het bijeenroepen van een IRBT staat het de voorzitter veiligheidsregio vrij om al dan niet artikel 39
Wet veiligheidsregio's toe te passen.
Omdat de Wet veiligheidsregio’s geen voorziening treft voor het overgaan van het gezag dienen de
betrokken voorzitters van de veiligheidsregio’s gezamenlijk te besluiten over het coördinerend
voorzitterschap. Uitgangspunt hierbij is dat de bronregio leidend is. De voorzitter van de bronregio
neemt de bevoegdheden van de overige betrokken voorzitters VR niet over, maar zij nemen juist
3

Zie voor de definitie van ‘bovenregionaal’ de bijzonderheden aan het eind van dit hoofdstuk (bron: Advies Bestuurlijke Werkgroep
Bovenregionale Samenwerking, juni 2012, Veiligheidsberaad en NCTV).
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de besluiten van de bronregio over. Wanneer de bron onduidelijk is of de betrokken voorzitters
hier gezamenlijk toe besluiten kan van bovenstaand uitgangspunt worden afgeweken. De coördinerend voorzitter is ook het door de minister of NCTV te benaderen bevoegd gezag.
Ondersteuning en advisering van/aan het bevoegd gezag
In principe houden alle Regionaal Operationeel Leiders en Beleidsteams hun adviestaken ten
opzichte van hun eigen bevoegd gezag. De ROL en het RBT uit de regio waarvan de voorzitter
coördineert hebben daarmee een bijzondere positie. Ook hier geldt het uitgangspunt dat de ROL
van de bronregio, net als het RBT van de van de bronregio, coördinerend optreedt.
Samenstelling crisisteams
De samenstelling van de crisisteams is identiek aan de teams die bij een GRIP 4 zijn ingesteld.
Echter, besluiten de voorzitters van de betrokken veiligheidsregio’s gezamenlijk over een coördinerend ROT (ook wel Interregionaal Operationeel Team genoemd) en RBT (ook wel Interregionaal
Beleidsteam genoemd). Aanvullend schuiven liaisons namens de Operationeel Leiders van de
betrokken veiligheidsregio’s aan in het IROT.
Kenmerken
Reikwijdte incident
(indicatief)

Leiding & coördinatie

De fase GRIP 5 wordt gekenmerkt door:
 De veiligheidsregio waar de bron van de ramp of crisis zich
bevindt, voert de regie met betrekking tot de bestuurlijke en
operationele coördinatie van de afhandeling van het incident in
de acute- en de nafase. Dit moeten alle betrokken voorzitters bij
een feitelijk incident zodra dit mogelijk is door middel van een
expliciet te nemen besluit bekrachtigen. Het nemen van een besluit is ook van belang in het kader van de verantwoording achteraf.
 In het geval er geen duidelijk aanwijsbaar brongebied is, voert de
veiligheidsregio die gezien de aard van het incident en afhankelijk
van de situatie het best geëquipeerd is, de regie.
 Het uitgangspunt is dat de bronregio coördineert. Het NCC
spreekt het operationeel crisisteam initieel aan via de CaCo,
daarna volgens afspraak.
 De minister of de NCTV benadert de voorzitter die conform de
afspraak coördineert.
 De voorzitters veiligheidsregio's in het IRBT hebben de bestuurlijke leiding over het gehele incident.
 De voorzitters wijzen samen één coördinerend ROT aan (Interregionaal Operationeel Team) dat onder leiding staat van een
Coördinerend Operationeel Leider (COL).
 De COL heeft de operationele leiding over het gehele incident.
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Instellen GRIP
Opschalen naar GRIP 5

Afschalen vanuit GRIP 5

De voorzitter veiligheidsregio van de bronregio, al dan niet op
verzoek van een van de andere bij de crisis betrokken voorzitters
veiligheidsregio4.
De voorzitters van de betrokken veiligheidsregio’s besluiten gezamenlijk tot het afschalen naar een lager GRIP-niveau, waarbij de
coördinerende taak van het IROT, CRBT en de COL komt te vervallen.

Kernbezetting IROT
IROT
Het IROT is in principe het ROT van de bronregio en kent derhalve dezelfde
bezetting als het ROT. Toegevoegd kunnen worden de liaisons van de betrokken
regio's.
Processen
Functionaris
Operationele coördinatie
Coördinerend Operationeel Leider
Operationele processen
Idem als bij regulier ROT (vanaf GRIP 2)
Operationele vertegenwoordiging regio’s
Liaisons namens de Operationeel Leider van de
betrokken veiligheidsregio’s
Kernbezetting IRBT
IRBT
Het IRBT is het RBT van de bronregio aangevuld met de voorzitters
veiligheidsregio's van de betrokken regio's.
Processen
Functionaris
Bestuurlijke coördinatie
Coördinerend voorzitter veiligheidsregio (na
gezamenlijk besluit)
Informatiemanagement
Bestuurlijk adviseur
Processen
Idem als bij regulier RBT bij GRIP 4
Kernbezetting
GMK
Kernbezetting teams
Leiding

GMK
CaCo
Centralist
CoPI
leider CoPI

Brandweerzorg

OvD brandweerzorg

AC brandweerzorg

Politiezorg

OvD politiezorg

AC politiezorg

Geneeskundige zorg

OvD geneeskundige

AC geneeskundige zorg

(I)ROT
Regionaal operationeel
leider / coördinerend
operationeel leider

(I)RBT
voorzitter Veiligheidsregio Zeeland / Coördinerend voorzitter veiligheidsregio
strategisch adviseur
brandweerzorg
strategisch adviseur
politiezorg
strategisch adviseur

4

Mochten de voorzitters van de betrokken veiligheidsregio’s het tijdens een specifiek incident niet eens kunnen worden over GRIP 5,
dan voorziet de Wet veiligheidsregio’s (artikel 42) erin dat de Minister dien
aangaande de Commissaris(sen) van de Koning een aanwijzing kan laten geven.
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Bevolkingszorg

zorg
OvD bevolkingszorg

Defensie
Voorlichting

CoPI-voorlichter

liaison Defensie
voorlichtingsfunctionaris

Informatiemanagement

informatiemanager
CoPI

 informatiemanager
 plotter

bestuurlijk adviseur

Openbaar Ministerie
Commissaris van de
Koning

-

-

(hoofd)officier van justitie
(liaison) cvdK

Facultatief
Kernbezetting teams
Water- en Scheepvaartzorg

CoPI

(I)ROT

(I)RBT

OvD RWS

AC RWS

Landelijke Eenheid
(LE) 6
Waterschap
Provincie

OvD LE

liaison LE

strategisch adviseur
water- en scheepvaartzorg (HID-RWS)
strategisch adviseur LE

liaison waterschap
liaison provincie

liaison waterschap
liaison provincie

Defensie
Rijksheren /
overigen
Ondersteuning

-

liaison

-

Opkomst
Locatie

CoPI
incidentterrein

Tijd7

≤ 30 minuten

Verslaglegger Veiligheidsregio
(I)ROT
RCC
Segeerssingel 10
Middelburg
 AC’s: < 45 minuten,
m.u.v. informatiemanager en voorlichtingsfunctionaris: < 30

AC bevolkingszorg

geneeskundige zorg
 burgemeesters betrokken gemeenten
 strategisch adviseur
bevolkingszorg
5
*
strategisch communicatieadviseur

dijkgraaf
strategisch adviseur
provincie
liaison Defensie
liaison
Verslaglegger Veiligheidsregio
(I)RBT
RBT
Segeerssingel 10
Middelburg
Deelnemers RBT: < 60
minuten8

5

een Officier Beleidsteam Defensie (OBT) is op afroep beschikbaar (indien inzet of betrokkenheid van Defensie voorzien is of op
verzoek van de voorzitter).
6
Naast de tien regionale eenheden is de Landelijke Eenheid (LE) gevormd. Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) vormde
daarvan de basis.
7
De CoPI-, ROT-, en RBT-bezetting kent grotendeels een gegarandeerde bezetting van functionarissen. De niet-gegarandeerde
bezetting streeft naar de voorgeschreven opkomsttijd. Voor het IROT, IRBT en GRIP Rijk zijn geen opkomstnormen geformuleerd.
8
Geen wettelijke norm maar analoge toepassing aan het GBT.
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min.
 Secties: < 60 minuten,
m.u.v. de sectie informatiemanagement: < 40
minuten.
Taak CoPI, ROT en RBT
Het CoPI heeft dezelfde taken als die bij GRIP 2. Naast de taken die bij GRIP 2 behoren, ondersteunt
het ROT het RBT bij het wegnemen van maatschappelijke onrust door te voorzien in een goede en
eenduidige informatievoorziening aan bevolking en zorgt zij ervoor dat bestuurders over de juiste
informatie beschikken.
RBT
De voorzitter veiligheidsregio neemt de beslissingen op strategisch niveau; de RBT-leden adviseren
de voorzitter hierbij. Het RBT heeft dezelfde hoofdtaken als het GBT:
1. benoemen en afwegen van de bestuurlijke en maatschappelijke impact van het incident (o.a.
bekrachtigen GRIP 4, algemene beeld- en oordeelsvorming, op bestuurlijk niveau contact leggen
met de juiste crisispartners, scenario denken lange termijn (> 12 uur));
2. invulling geven aan de eigen verantwoordelijkheid voor de bestuurlijke en maatschappelijke
aspecten van het incident, waaronder:
 bepalen van de regionale kaders voor de voorlichtingsstrategie en handelingsperspectieven
voor de bevolking en voor de media;
 beslissen over het waarschuwen van de bevolking;
 uitvaardigen van noodbevelen of noodverordeningen;
 besluiten tot evacuatie;
 bepalen van bestuurlijke regionale kaders voor de bevolkingszorg;
 besluit nemen over een plan van aanpak voor de nafase;
 zorg dragen voor de verdeling van schaarse middelen en afwegen van de behoeften en belangen van betrokken gemeenten daarbij;
 formeel aanvragen van bijstand door de voorzitter bij de minister van V en J;
3. bestuurlijke kaders geven aan de ROL;
4. organiseren van het RBT (o.a. afspreken van vergadercyclus en werkwijze binnen het RBT en
het regelen van aflossing).
Taak IROT9
Taken IROT
 De operationele coördinatie richt zich primair op het verkrijgen, veredelen en delen van
operationeel relevante informatie (‘what is’), het duiden van en besluiten omtrent
gezamenlijke acties (‘what’s next’) en het analyseren van de mogelijke ontwikkeling van
de ramp of crisis (‘what if’). De operationele coördinatie richt zich tevens op het zo snel
mogelijk met alle betrokken regio’s maken van afspraken omtrent:
 voorlichting en crisiscommunicatie;
 coördinatie en aanvragen van personele en materiële bijstand;
9

In principe houden alle betrokken ROL-en en Beleidsteams hun adviestaak ten op zichten van hun eigen bevoegd gezag. Het ROT en
het RBT uit de regio waarvan de voorzitter coördineert hebben daarmee een bijzondere positie
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 de communicatie met andere, niet direct in RBT’s of ROT’s vertegenwoordigde,
 belanghebbende publieke en private partijen en gezagsdragers;
 de inzet van liaisons;
 onderlinge overleg- en afstemmingsmomenten;
 aspecten van op- en afschaling;
 organisatie van de nafase.
 Voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming ten behoeve van het IRBT.

Taak IRBT10
Taken IRBT
 Interregionale samenwerking op bestuurlijk niveau en het afstemmen over een te volgen
strategie betreffende de rampenbestrijding en crisisbeheersing.11
Alarmeren
 de kernbezetting wordt door de GMK gealarmeerd.
 de strategisch adviseur bevolkingszorg wordt gealarmeerd door de ACBz.
 alarmeren van de facultatieve leden RBT gebeurt in opdracht van de voorzitter RBT door de
bestuurlijk adviseur en/of de GMK.
 voorzitter veiligheidsregio en de burgemeesters van de betrokken gemeenten worden gealarmeerd door (d.t.v. de bestuurlijk adviseur) de GMK.
 de (hoofd)officier van justitie wordt gealarmeerd door de AC politiezorg.
Informatiemanagement
 Het MCCb informeert via het NCC het bevoegd gezag in algemene of functionele kolom met de
verbonden consequenties;
 De informatiemanager van het IROT is verantwoordelijk voor het totaalbeeld van de betrokken
veiligheidsregio’s;
 De informatiemanager IRBT is verantwoordelijk voor het presenteren van het totaalbeeld en het
grafisch plot in het IRBT en voor het invoeren van de actiepunten en besluiten van het IRBT in het
netcentrisch systeem.
 Het CoPI, het ROT, het RBT en de stafsecties zijn ieder verantwoordelijk voor hun monodisciplinaire Eigen beeld. Zij leveren aan en ontvangen relevante informatie van de informatiemanager
van het IROT.
De volgende informatielijnen worden gebruikt:
 OvD's gebruiken hun eigen monodisciplinaire informatielijnen;
 de leider CoPI informeert de ROL;
 de COL informeert de ROL's van betrokken veiligheidsregio's en de voorzitter IRBT;
 de ROL informeert d.t.k. van de bestuurlijk adviseur de voorzitter Veiligheidsregio Zeeland;
 de AC’s gebruiken hun monodisciplinaire informatielijnen;
 de informatiemanager ROT informeert het NCC en LOCC;
 de informatiemanagers CoPI en RBT informeren de informatiemanager van het ROT;
10

In principe houden alle betrokken ROL-en en Beleidsteams hun adviestaak ten op zichten van hun eigen bevoegd gezag. Het ROT en
het RBT uit de regio waarvan de voorzitter coördineert hebben daarmee een bijzondere positie
11
Onder andere bij het ontbreken van aanwijzingen van het hoger bevoegd gezag (Ministeriële Commissie Crisisbeheersing) of bij
geen volledige doorwerking naar de veiligheidsregio’s
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informatiemanager van het ROT informeert de informatiemanager van het IROT;
de voorzitter VRZ informeert de cvdK, de minister van V en J, de burgemeesters van niet direct
betrokken regiogemeenten en zo nodig externe overheden/partijen.
Voorlichting
De communicatieadviseurs (I)ROT van de betrokken regio’s stemmen de communicatieboodschap
en activiteiten op elkaar af in samenspraak met de strategisch communicatieadviseurs van de
(I)RBT's. Het IROT en IRBT zijn hierbij leidend.
Bijzonderheden
Een incident is bovenregionaal van aard als: er sprake is van het welzijn van (grote groepen van) de
bevolking in bovenregionaal effectgebied door (dreigende) regiogrensoverschrijdende
verontreiniging van lucht, bodem of water, of uitvallen van voorzieningen (bijvoorbeeld elektriciteit,
drinkwater, ICT), regiogrensoverschrijdende maatschappelijke onrust of gevaar van besmetting
(bijvoorbeeld chemisch, nucleair, virus, bacterie). Afstemming met de crisisorganisatie(s) van
buurregio('s) is noodzakelijk.
Organisatieschema GRIP 5
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RCC

Coördinerende voorzitter Veiligheidsregio
(Uitgangspunt is de bronregio, tenzij gezamenlijk anders besloten)

iRBT (bronregio)

RBT’s

Coördinerend Operationeel Leider
(van dezelfde regio waarvan de voorzitter coördineert)

iROT (bronregio)

ROT’s

ROT
voorlichting

sectie
brandweerzorg

sectie
politiezorg

sectie informatiemanagement

sectie
geneeskundige
zorg

sectie
bevolkingszorg

liaison
Defensie

Overige
secties
externe
partners

Ter plaatse

CoPI(‘s)

Eenheden
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5. GRIP RIJK
Algemene beschrijving
 Bij een ramp of crisis met een landelijke uitstraling of situaties waarbij de nationale veiligheid in het geding is of kan zijn, kan de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb),
voorgezeten door de minister van VenJ of de Minister-President, GRIP Rijk van kracht verklaren. De nationale veiligheid is in het geding wanneer de vitale belangen van de Nederlandse Staat en/of samenleving zodanig bedreigd worden dat er sprake is van (potentiële)
maatschappelijke ontwrichting12.
 Bij GRIP Rijk neemt het Rijk de operationele uitvoering niet over maar stelt zij betrokken
partijen in staat uitvoering te geven aan aanwijzingen.
 GRIP Rijk kan in alle situaties van kracht worden verklaard (GRIP 1 t/m 5).
 Indien noodzakelijk, onder buitengewone omstandigheden, kunnen maatregelen worden
genomen op basis van ongeschreven noodrecht. Buitengewone omstandigheden zijn omstandigheden waarin een vitaal belang van de samenleving wordt bedreigd of aangetast en
waarin normale bevoegdheden niet toereikend zijn.
Kenmerken
Reikwijdte incident (indica De MCCb voert de regie zolang het incident een landelijke
tief)
uitstraling heeft. De regio waar de bron van de ramp of crisis
zich bevindt, voert de regie met betrekking tot de bestuurlijke
en operationele coördinatie van de afhandeling van het incident
in de acute- en de nafase.
 De operationele uitvoering valt onder de veiligheidsregio die
gezien de aard van het incident en afhankelijk van de situatie
het best geëquipeerd is.
Leiding & coördinatie
 De operationeel leiding verloopt volgens GRIP 1 t/m 4.
 Bestuurlijke leiding door de betrokken vakminister en de
Ministeriële Commissie Crisisbeheersing.
 De voorzitters van de RBT's hebben de bestuurlijke leiding over
het gehele incident voor zover dit niet valt onder de
vakminister(s) en de MCCb.
Instellen GRIP
Opschalen naar GRIP RIJK
Afschalen vanuit GRIP RIJK

12

De Ministeriële Commissie Crisisbeheersing
De Ministeriële Commissie Crisisbeheersing

Instellingsbesluit Ministeriële Commissie Crisisbeheersing 2012
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Kernbezetting
GMK
Kernbezetting
teams
Leiding

GMK
CaCo
Centralist
CoPI
leider CoPI

ROT

RBT
voorzitter Veiligheidsregio Zeeland
regionaal operationeel
leider
strategisch adviseur
brandweerzorg
strategisch adviseur
politiezorg
strategisch adviseur
geneeskundige zorg
 burgemeesters betrokken gemeenten
 strategisch adviseur
bevolkingszorg
*13
strategisch communicatieadviseur

ROT

-

regionaal operationeel
leider
-

Brandweerzorg

OvD brandweerzorg

AC brandweerzorg

Politiezorg

OvD politiezorg

AC politiezorg

Geneeskundige zorg

AC geneeskundige zorg

Bevolkingszorg

OvD geneeskundige
zorg
OvD bevolkingszorg

Defensie
Voorlichting

CoPI-voorlichter

liaison Defensie
voorlichtingsfunctionaris ROT

Informatiemanagement

informatiemanager
CoPI

bestuurlijk adviseur

Openbaar Ministerie

-

 informatiemanager
ROT
 plotter
-

Commissaris van de
Koning

-

-

(liaison) cvdK

AC bevolkingszorg

(hoofd)officier van justitie

Kernbezetting IROT en IRBT
IROT
Het IROT is in principe het ROT van de bronregio en kent derhalve dezelfde
bezetting als het ROT. Toegevoegd kunnen worden de liaisons van de
betrokken regio's.
IRBT
Het IRBT is het RBT van de bronregio aangevuld met de voorzitters
veiligheidsregio's van de betrokken regio's.
Facultatief Kernbezetting teams
Water- en Scheepvaartzorg

CoPI

ROT

RBT

OvD RWS

AC RWS

Landelijke Eenheid

OvD LE

liaison LE

strategisch adviseur
water- en scheepvaartzorg (HID-RWS)
strategisch adviseur LE

13

een Officier Beleidsteam Defensie (OBT) is op afroep beschikbaar (indien inzet of betrokkenheid van Defensie voorzien is of op
verzoek van de voorzitter).
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(LE) 14
Waterschap
Provincie

liaison waterschap
liaison provincie

liaison waterschap
liaison provincie

Defensie
Rijksheren / overigen
Ondersteuning

-

liaison

-

Opkomst
Locatie

CoPI
incidentterrein

Tijd15

≤ 30 minuten

Verslaglegger Veiligheidsregio
ROT
RCC
Segeerssingel 10
Middelburg
 AC’s: < 45 minuten,
m.u.v. informatiemanager en voorlichtingsfunctionaris: < 30
min.
 Secties: < 60 minuten,
m.u.v. de sectie informatiemanagement: < 40
minuten

dijkgraaf
strategisch adviseur
provincie
liaison Defensie
liaison
Verslaglegger Veiligheidsregio
RBT
RBT
Segeerssingel 10
Middelburg
Deelnemers RBT: < 60
minuten16

Taak CoPI, ROT en RBT
Het CoPI heeft dezelfde taken als die bij GRIP 2. Naast de taken die bij GRIP 2 behoren, ondersteunt
het ROT het RBT bij het wegnemen van maatschappelijke onrust door te voorzien in een goede en
eenduidige informatievoorziening aan bevolking en zorgt zij ervoor dat bestuurders over de juiste
informatie beschikken.
RBT
De voorzitter veiligheidsregio neemt de beslissingen op strategisch niveau; de RBT-leden adviseren
de voorzitter hierbij. Het RBT heeft dezelfde hoofdtaken als het GBT:
5. benoemen en afwegen van de bestuurlijke en maatschappelijke impact van het incident (o.a.
bekrachtigen GRIP 4, algemene beeld- en oordeelsvorming, op bestuurlijk niveau contact leggen
met de juiste crisispartners, scenariodenken lange termijn (> 12 uur));
6. invulling geven aan de eigen verantwoordelijkheid voor de bestuurlijke en maatschappelijke
aspecten van het incident, waaronder:
 bepalen van de regionale kaders voor de voorlichtingsstrategie en handelingsperspectieven
voor de bevolking en voor de media in afstemming met de landelijke overheid (regisseur
crisiscommunicatie);
 beslissen over het waarschuwen van de bevolking;
14

Naast de tien regionale eenheden is de Landelijke Eenheid (LE) gevormd. Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) vormde
daarvan de basis.
15
De CoPI-, ROT-, en RBT-bezetting kent grotendeels een gegarandeerde bezetting van functionarissen. De niet-gegarandeerde
bezetting streeft naar de voorgeschreven opkomsttijd. Voor het IROT, IRBT en GRIP Rijk zijn geen opkomstnormen geformuleerd.
16
Geen wettelijke norm maar analoge toepassing aan het GBT.
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uitvaardigen van noodbevelen of noodverordeningen;
besluiten tot evacuatie;
bepalen van bestuurlijke regionale kaders voor de bevolkingszorg;
besluit nemen over een plan van aanpak voor de nafase;
zorg dragen voor de verdeling van schaarse middelen en afwegen van de behoeften en belangen van betrokken gemeenten daarbij;
 formeel aanvragen van bijstand door de voorzitter bij de minister van V en J;
7. bestuurlijke kaders geven aan de ROL;
8. organiseren van het RBT (o.a. afspreken van vergadercyclus en werkwijze binnen het RBT en
het regelen van aflossing).
Taak IROT en IRBT17
Taken IROT
 De operationele coördinatie richt zich primair op het verkrijgen, veredelen en delen van
operationeel relevante informatie (‘what is’), het duiden van en besluiten omtrentgezamenlijke
acties (‘what’s next’) en het analyseren van de mogelijke ontwikkeling van de ramp of crisis
(‘what if’). De operationele coördinatie richt zich tevens op het zo snel mogelijk met alle betrokken regio’s maken van afspraken omtrent:
 voorlichting en crisiscommunicatie in afstemming met de landelijke overheid (regisseur
crisiscommunicatie);
 coördinatie en aanvragen van personele en materiële bijstand;
 de communicatie met andere, niet direct in RBT’s of ROT’s vertegenwoordigde,
 belanghebbende publieke en private partijen en gezagsdragers;
 de inzet van liaisons;
 onderlinge overleg- en afstemmingsmomenten;
 aspecten van op- en afschaling;
 organisatie van de nafase.
 Voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming ten behoeve van het IRBT.
Taken IRBT18
 Interregionale samenwerking op bestuurlijk niveau en het afstemmen over een te volgen
strategie betreffende de rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Alarmeren
 de kernbezetting wordt door de GMK gealarmeerd.
 de strategisch adviseur bevolkingszorg wordt gealarmeerd door de ACBz.
 alarmeren van de facultatieve leden RBT gebeurt in opdracht van de voorzitter RBT door de
bestuurlijk adviseur en/of de GMK.
 voorzitter veiligheidsregio en de burgemeesters van de betrokken gemeenten worden gealarmeerd door (d.t.v. de bestuurlijk adviseur) de GMK.
 de (hoofd)officier van justitie wordt gealarmeerd door de AC politiezorg.
Informatiemanagement
17

In principe houden alle betrokken ROL-en en Beleidsteams hun adviestaak ten op zichten van hun eigen bevoegd gezag. Het ROT en
het RBT uit de regio waarvan de voorzitter coördineert hebben daarmee een bijzondere positie.
18
Onder andere bij het ontbreken van aanwijzingen van het hoger bevoegd gezag (Ministeriële Commissie Crisisbeheersing) of bij
geen volledige doorwerking naar de veiligheidsregio’s
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 Het MCCb informeert via het NCC het bevoegd gezag in algemene of functionele kolom met de
verbonden consequenties;
 De informatiemanager van het IROT is verantwoordelijk voor het totaalbeeld van de betrokken
veiligheidsregio’s;
 De informatiemanager IRBT is verantwoordelijk voor het presenteren van het totaalbeeld en het
grafisch plot in het IRBT en voor het invoeren van de actiepunten en besluiten van het IRBT in
het netcentrisch systeem.
 Het CoPI, het ROT, het RBT en de stafsecties zijn ieder verantwoordelijk voor hun monodisciplinaire Eigen beeld. Zij leveren aan en ontvangen relevante informatie van de informatiemanager
van het IROT.
De volgende informatielijnen worden gebruikt:










OvD's gebruiken hun eigen monodisciplinaire informatielijnen;
de leider CoPI informeert de ROL;
de COL informeert de ROL's van betrokken veiligheidsregio's en de voorzitter IRBT;
de ROL informeert d.t.k. van de bestuurlijk adviseur de voorzitter Veiligheidsregio Zeeland;
de AC’s gebruiken hun monodisciplinaire informatielijnen;
de informatiemanager ROT informeert het NCC en LOCC;
de informatiemanagers CoPI en RBT informeren de informatiemanager van het ROT;
informatiemanager van het ROT informeert de informatiemanager van het IROT;
de voorzitter VRZ informeert de cvdK, de minister van V en J, de burgemeesters van niet direct
betrokken regiogemeenten en zo nodig externe overheden/partijen.

Voorlichting
Wanneer GRIP Rijk van toepassing is, is dit altijd inclusief de crisiscommunicatie. Het Rijk voert de
leiding over de crisiscommunicatie middels het activeren van het Nationaal Kernteam Communicatie (NKC). Het NKC bepaalt de eerste voorlichtingsstrategie voor het nationale niveau en stelt
daarmee de bewindspersoon/rijksoverheid in staat om invulling te geven aan de rol van betekenisgeving richting de samenleving. Daarnaast formuleert het communicatiekaders en kernboodschappen, daar waar het de nationale bevoegdheden betreft en stemt deze af met de veiligheidsregio,
die op haar beurt een regionale/lokale invulling aan de communicatie- boodschappen geeft. De
mogelijkheid bestaat om een communicatieliaison uit het NCC/ Eenheid Communicatie af te
vaardigen naar de veiligheidsregio. Afstemming tussen nationaal en lokaal/regionaal niveau vindt
dan plaats door middel van de liaison ter plaatse. De liaison wordt afgevaardigd zodra er op nationaal niveau de noodzaak/behoefte is tot nauwe afstemming met de crisisleiding ter plaatse of een
burgemeester / voorzitter veiligheidsregio een expliciet verzoek tot afstemming op gebied van
crisiscommunicatie doet aan het nationaal niveau.
Bijzonderheden
 Bij expliciete behoefte is het mogelijk één van de actieve ROT’s aan te wijzen als dienstdoend
IROT, waarbij de ROL van dat ROT fungeert als COL, en waarbij andere ROT’s liaisons naar
het IROT kunnen afvaardigen.
 Bij het bijeenroepen van een IRBT staat het de voorzitter veiligheidsregio vrij om al dan niet
artikel 39 Wvr toe te passen.
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Nationaal crisisbeheersingsstelsel op hoofdlijnen19

19

Nationaal handboek crisisbesluitvorming d.d. april 2013
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6. Invulling vraagregisseur
Vraagregisseur

SYSTEEMVERANTWOORDELIJKE
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is systeemverantwoordelijk voor het goed functioneren van de kennisadviesstructuur bij een incident of crisis op het gebied van milieu, drinkwater en
straling. Uitgangspunten van de kennisadviesstructuur zijn:




De kennisadviesnetwerken zijn er ten behoeve van alle bestuurlijke niveaus.
Er is goede interactie, afstemming en advisering van “expert-to- expert”.
Er is rechtstreeks contact tussen de veiligheidsregio en het netwerk van kennisinstituten,
zonder omweg en tussenkomst van het Rijk.

ROL VAN DE VRAAGREGISSEUR
regionaal
De vraagregisseur wordt aangewezen door of namens de bestuurlijk verantwoordelijke, afhankelijk
van het opschalingsniveau is dat door een leider CoPI, een operationeel leider (ROT), een burgemeester (GBT), een voorzitter van de veiligheidsregio (RBT) of een minister (MCCb).
De vraagregisseur kan contact opnemen met het Crisis Expert Team (CET).
De vraagregisseur:

beoordeelt of een incident het inschakelen van het CET rechtvaardigt;

bundelt verschillende kennisinhoudelijke vragen vanuit het veld en prioriteert;

legt en onderhoudt contact met het betreffende CET;

brengt het CET-advies in bij het ROT of crisisbeleidsteam.
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Veiligheidsregio Zeeland heeft een goed functionerende 'advieshuishouding' die adequaat aansluit
bij die van het Rijk. Met ingang van 1 juli 2014 is de vraagregie voor straling en voor milieu en
drinkwater intern generiek georganiseerd. Bij een incident in de categorieën straling, milieu en
drinkwater zal de Regionaal Operationeel Leider (ROT), na afstemming met betrokken piketfunctionaris (WVD-deskundige), de vraagregie indien noodzakelijk bij deze functionaris neerleggen.
Thema/verstoring
Stralingsincidenten
Milieu-incidenten
Drinkwaterincidenten

Vraagregisseur
De Regionaal Operationeel
Leider (ROT) zal na afstemming
met betrokken piketfunctionaris (WVD-deskundige), de
vraagregie indien noodzakelijk
bij deze functionaris neerleggen.

Crisis Expert Team
CET STRALING
CET MILIEU&DRINKWATER
CET MILIEU&DRINKWATER

TAAK VAN DE VRAAGREGISSEUR
De taak van de vraagregisseur is tweeledig: hij moet in staat zijn enerzijds om te beoordelen of een
incident het inschakelen van het adviesnetwerk rechtvaardigt, anderzijds om verschillende kennisinhoudelijke vragen vanuit het veld te bundelen en te prioriteren. Daarnaast moet hij de kennisadviezen uit het kennisnetwerk kunnen duiden en kunnen inbrengen in het ROT/Crisisbeleidsteam.
Hieruit volgt een aantal kwaliteitseisen.
bovenregionaal
Bij een bovenregionale ramp of crisis vervult de vraagregisseur van de bronregio ook die functie
voor de effectregio’s. De rol van vraagregisseur is gekoppeld aan een functie. In de praktijk kan het
nodig zijn expertise uit de verschillende kolommen te combineren. Deze (praktijk of beleids) deskundigen werken op de achtergrond om de vraagregisseur te voeden en nemen allen deel aan het
ROT en secties (hiermee wordt een extra schakel voorkomen).
Nog geen vraagregisseur
Zolang er nog geen vraagregisseur is dan wordt bij een incident gevraagd om één (inhoudelijk
deskundig) aanspreekpunt, zodat het voor het CET helder is wie de gesprekspartner is. De vraagregisseur heeft direct contact met de voorzitter van het CET. Dat is een inhoudelijk deskundige met
directe toegang tot alle kennisinstituten in het netwerk.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE VRAAGREGISSEUR
 De vraagregisseur is permanent beschikbaar en bereikbaar 24/7
 Beschikt over coördinerend vermogen: in staat de verschillende vragen af te stemmen met de
voorzitter CET;
 Is in staat zijn prioriteiten te stellen en verwachtingen af te spreken;
 Heeft inhoudelijk voldoende kennis van zaken hebben om:
- te kunnen communiceren met het crisisexpertteam via de voorzitter;
- specialistische vragen op het gebied van veiligheid, volksgezondheid, milieu, drinkwater en
voedsel & waren te verzamelen voor het CET;
 Is in staat zijn specialistische kennis te duiden en deze toegankelijk te maken voor het
(I)ROT/(I)RBT;
 de vraagregisseur neemt deel aan het (I)ROT/(I)RBT en is bereikbaar voor het CET.
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 Voor de verschillende kennis-adviesnetwerken moeten de veiligheidsregio’s en de relevante

vakdepartementen er voor zorgen dat er permanente (7x24 uur per week) beschikbaarheid is
van een vraagregisseur die aan de genoemde kwalificaties voldoet. De vraagregisseur is een
nieuwe rol voor bestaande functies. De permanente bereikbaarheid is concreet gerealiseerd met
een rechtstreekse verbinding (telefoonnummer) met de voorzitter CET.
Crisis Expert Teams (CET)
Aan de kant van het netwerk van kennisinstituten zijn er twee Crisis Expert Teams (CET’s).
Het betreft:

Het CET Milieu en Drinkwater;

Het CET Straling.
Beide CET’s zijn, vanaf ingangsdatum, 24 uur per dag en 7 dagen per week direct bereikbaar via één
telefoonnummer. Dit nummer is bekend bij de veiligheidsregio’s, ministeries en de drinkwaterbedrijven die ingeval van (dreigende) calamiteiten een kennisadvies van het CET willen. Een CET maakt
gebruik van kennisinstituten waar de adviesvraag wordt uitgezet. De deskundigen beantwoorden de
vragen vanuit hun eigen deskundigheid en onafhankelijkheid (onder andere straling, milieubescherming, drinkwater, rampenbestrijding, gezondheid en voedselveiligheid). Het CET integreert de
antwoorden tot een eenduidig advies zonder beleidsafwegingen en met handelingsperpectief.
Let op: In de eerste fase van een incident of crisis (de acute fase) kunnen de afzonderlijke kennisinstituten nog steeds rechtstreeks benaderd worden voor enkelvoudige adviesvragen ten behoeve
van de bron- en effectbestrijding.
Bij incidenten met drinkwater of milieu bijvoorbeeld de MOD (RIVM) of het KNMI.
Bij stralingsincidenten de KFD of bijvoorbeeld het RIVM.
CET Milieu en Drinkwater
Het CET Milieu en Drinkwater is beschikbaar voor bijvoorbeeld:
geïntegreerd advies van meerdere kennisinstituten;
ondersteuning zoals bemonsteren en analyseren van gevaarlijke stoffen, berekenen van verspreiding van gevaarlijke stoffen in bijvoorbeeld een gaswolk of rookpluim;
advies over mogelijke effecten op mens, dier en voedselveiligheid op korte of lange termijn, ook bij
verstoring van de drinkwatervoorziening.
CET Straling
Het CET Straling (ex-BORI/BOGI) is, vanaf 1 oktober 2014, maakt onderdeel uit van de EPAn-FO en is
beschikbaar voor bijvoorbeeld:
 geïntegreerd advies van meerdere kennisinstituten;
 modelleren, meten, berekenen, bemonsteren en analyseren van de radiologische situatie
en de verspreiding van radioactiviteit;
 beoordeling van de huidige en potentiële stralings- en gezondheidsgevolgen en advies van
maatregelen ter bescherming van mens (ook hulpverleners) en milieu.
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BIJLAGE 1: afkortingenlijst
AC:
Algemeen Commandant
BZ:
Bevolkingszorg
CACO: Calamiteitencoördinator meldkamer
CET:
Crisis Expert Team
cvdK: commissaris van de Koning
COL:
Coördinerend Operationeel Leider
CoPI: Commando Plaats Incident
DCC: Departementaal Coördinatie Centrum
GBT:
Gemeentelijk Beleidsteam
GRIP: Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure
IRBT: Interregionaal Beleidsteam
IROT: Interregionaal Operationeel Team
LE:
Landelijke eenheid Nationale Politie
LOCC: Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum
MCCb: Ministeriële Commissie Crisisbeheersing
NCC: Nationaal CrisisCentrum
NCTV: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
NKC: Nationaal Kernteam Communicatie
OvD-B: Officier van Dienst Brandweerzorg
OvD-Bz: Officier van Dienst Bevolkingszorg
OvD-G: Officier van Dienst Geneeskundige zorg
OvD-P: Officier van Dienst Politiezorg
OvD-RWS: Officier van Dienst Rijkswaterstaat
RBT: Regionaal Beleidsteam
RCC: Regionaal Coördinatie Centrum
ROL: Regionaal Operationeel Leider
ROT: Regionaal Operationeel Team
VenJ: Veiligheid en Justitie
Wvr: Wet veiligheidsregio’s
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BIJLAGE 2: GRIPSCHEMA20
Referentie:
Wvr en Bvr

Situatie

Operationeel
crisisteam

Operationele leiding
volgens Wvr

Bevoegd gezag

Routinefase

Normale dagelijkse
werkwijze
Behoefte aan multidisciplinaire coördinatie ter
plaatse van incident

“Motorkap” Overleg
Plaats Incident
COPI
Art 2.1.2-2 Bvr

Geen

Burgemeester

Leider COPI
Art 2.3e BPV
RPV bijlage C-e

Burgemeester

Behoefte aan multidisciplinaire coördinatie ruimer
dan alleen op de plaats
van het incident of ter
voorbereiding op een
mogelijk incident
Behoefte aan multidisciplinaire coördinatie in de
omstandigheid dat
bestuurlijke opgaven voor
de burgemeester vragen
om ondersteuning door
een GBT

ROT,
al dan niet met één of meerdere COPI’s
Art 2.1.4-2 Bvr

ROL
Art 2.1.4-1a Bvr
Art 2.3g BPV
RPV bijlage C-g

ROT,
al dan niet met één of meerdere COPI’s
Art 2.1.4-2 Bvr

ROL
Art 2.1.4-1a Bvr
Art 2.3g BPV
RPV bijlage C-g

GRIP 1

GRIP 2

GRIP 3

Ondersteuning
en advisering
van/aan het
bevoegd gezag
OVD’s
Art. 2.1.2-1 Bvr
Leider COPI
Art 2.1.2-1a Bvr

Calamiteiten
coördinatie
meldkamer

Burgemeester

ROL
Art 2.1.4-1a Bvr

Ja, CACO
(alleen bij
daadwerkelijk incident)
Art 2.2.2 Bvr

Burgemeester

ROL én GBT
Art 2.1.4-1a Bvr
Art 2.1.5 Bvr

Ja, CACO
Art 2.2.2 Bvr

20

Nee
Ja, CACO
Art 2.2.2 Bvr

NCC spreekt
operationeel
crisisteam
aan via
-

Door minister/
NCTV te
benaderen
bevoegd gezag
Burgemeester

Initieel via
CACO, daarna
volgens
afspraak
Initieel via
CACO, daarna
volgens
afspraak

Burgemeester

Initieel via
CACO, daarna
volgens
afspraak

Burgemeester

Burgemeester

Het schema en de toelichting zijn ontleend aan Eenheid in verscheidenheid. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking (Kamerstukken II, 2012-2013, 26 956, nr. 148) en opgenomen
in het Handboek Crisisbesluitvorming (Uitgave van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, April 2013, publicatienr.: J-18516).
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Referentie:
Wvr en Bvr

Situatie

Operationeel
crisisteam

Operationele leiding
volgens Wvr

GRIP 4

Behoefte aan multidisciplinaire en bestuurlijke
coördinatie en leiding bij
een ramp of crisis van
meer dan plaatselijke
betekenis of ernstige vrees
voor het ontstaan daarvan

ROT,
al dan niet met één of meerdere COPI’s
Art 2.1.4-2 Bvr

ROL
Art 2.1.4-1a Bvr
Art 2.3g BPV
RPV bijlage C-g

Behoefte aan multidisciplinaire en bestuurlijke
coördinatie bij een ramp
of crisis van meer dan
plaatselijke betekenis in
meerdere regio’s of
ernstige vrees voor het
ontstaan daarvan,
waartoe de betrokken
voorzitters VR in waartoe
de betrokken voorzitters
VR in gezamenlijkheid
besluiten omdat het
bestuurlijk noodzakelijk
wordt gevonden21
Behoefte aan sturing door
het Rijk in situaties waarbij
de nationale veiligheid in
het geding is of kan zijn

ROT’s in elke betrokken regio, naar
behoefte al dan niet met één of
meerdere COPI’s. Voorzitters wijzen
samen één coördinerend ROT aan (in
principe dat van de bronregio)

Door voorzitters VR
aangewezen coördinerend ROL (in principe die
van de bronregio)

ROT coördinerende regio

ROL coördinerende regio

GRIP 5
(interregionaal)

GRIP Rijk

Bevoegd gezag

Voorzitter VR
[Wvr 39 per
definitie in
werking, te
bekrachtigen bij
besluit van de
voorzitter]
Voorzitters VR, elk
voor zich. [Wvr 39
in werking in alle
betrokken regio’s,
na een besluit van
elke betrokken
individuele
voorzitter]
Voorzitters maken
samen afspraken
over coördinerend
voorzitterschap

Ministers (MCCb)

21

Ondersteuning
en advisering
van/aan het
bevoegd gezag

Calamiteiten
coördinatie
meldkamer

NCC spreekt
operationeel
crisisteam
aan via

Door minister/
NCTV te
benaderen
bevoegd gezag

ROL én RBT
Art 2.1.4-1a Bvr
Art 39-2 Wvr

Ja, CACO
Art 2.2.2 Bvr

Initieel via
CACO, daarna
volgens
afspraak

Voorzitter VR

ROL’s én RBT’s in
alle betrokken
regio’s, waarvan
één aangewezen
als coördinerend
ROL en coördinerend RBT (in
principe dat van
de bronregio)
Art 2.1.4-1a Bvr

Ja, CACO
Art 2.2.2 Bvr

Initieel via
CACO, daarna
volgens
afspraak

De voorzitter
die conform
afspraak
coördineert (in
principe die
van de
bronregio)

ICCb en
Adviesteam

NCC

CACO’s

Bevoegd gezag
in algemene of
functionele
kolom

Mochten de voorzitters van de betrokken veiligheidsregio’s het tijdens een specifiek incident niet eens kunnen worden over GRIP 5, dan voorziet de Wet veiligheidsregio’s (artikel 42) erin dat de
Minister dienaangaande de Commissaris(sen) van de Koningin een aanwijzing kan laten geven.
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BIJLAGE 3: TOELICHTING GRIPSCHEMA
1e kolom: “Referentie: Wvr en Bvr” (GRIP-niveaus)
Routinefase is geen officieel opschalingsniveau (er is immers geen sprake van opschaling), maar
‘spreektaal’ om de dagelijkse routine van de hulpdiensten aan te duiden.
GRIP 1 t/m 4 zijn de reeds bestaande aanduidingen van opschalingsniveaus.
De rij GRIP 5 (interregionaal) geeft een nadere specificatie van de situatie in het geval van een
ramp of crisis (of dreiging daarvan) in meerdere regio’s tegelijkertijd.
GRIP Rijk geeft een nadere specificatie van de situatie waarbij sprake is van nationale sturing.

2e kolom: “situatie”
Deze kolom geeft een kwalitatieve omschrijving van de algemene motivatie om bij een incident
tot een bepaald GRIP-niveau op te schalen. Daarbij is er voor gekozen de begrippen bron- en
effectgebied los te laten en is er meer op de feitelijke behoefte aan coördinatie (operationeel of
bestuurlijk) ingedeeld. Het verschil in operationele opschaling en bestuurlijke coördinatie komt
zo ook meer tot zijn recht. Toelichting per Gripniveau:
Routinefase: Er wordt gewerkt volgens de normale routine van de (hulpverlenings)diensten
Grip1: De nadruk ligt op operationele, multidisciplinaire coördinatie, ter plaatse van het incident
en zich richtend op die activiteiten die ook vanaf de plaats incident kunnen worden overzien.
Grip2: De nadruk ligt nog steeds op operationele coördinatie, maar niet alle processen kunnen
worden overzien en aangestuurd vanaf de plaats van het incident of er is (nog geen) duidelijk te
definiëren plaats incident
Grip3: Het gaat om bestuurlijke opgaven voor het bevoegd gezag die het wenselijk maken dat
een GBT de burgemeester ondersteunt. Deze omstandigheid kan zich bijvoorbeeld voordoen bij
noodzaak tot grootschalige bevolkingszorg (inclusief het informeren van de bevolking) en de
daarbij behorende inzet van andere dan operationele hulpverleningsdiensten, maar er kunnen
ook andere bestuurlijke opgaven spelen.
Grip4: Behoefte aan bestuurlijke coördinatie en leiding bij een ramp of crisis van meer dan
plaatselijke betekenis. Deze situatie ontstaat als de ramp of crisis door feitelijke effecten of de
maatschappelijke uitstraling het gezag van een burgemeester overstijgt of dreigt te overstijgen
en de noodzaak ontstaat tot eenduidig bestuurlijk optreden.
Grip5: Als Grip 4 maar meerdere regio’s zijn betrokken. Omdat de Wvr geen voorziening treft
voor het overgaan van het gezag dienen de betrokken voorzitters hiertoe gezamenlijk te besluiten. Uitgangspunt hierbij is dat de bronregio leidend is. De voorzitter van de bronregio neemt de
bevoegdheden van de overige betrokken voorzitters VR niet over. Zij nemen juist de besluiten
van de bronregio over. Wanneer de bron onduidelijk is of de betrokken voorzitters hier gezamenlijk toe besluiten kan van bovenstaand uitgangspunt worden afgeweken.
GRIP Rijk: Op rijksniveau is de ministeriële commissie Crisisbeheersing (MCCb) - voorgezeten
door de Minister van Veiligheid en Justitie of de Minister-President - belast met de coördinatie
van de intersectorale crisisbeheersing en besluitvorming over de samenhangende aanpak daarvan22. De MCCb kan GRIP Rijk van kracht verklaren als er behoefte is aan sturing door het Rijk in
situaties waarbij de nationale veiligheid in het geding is of kan zijn.
22

Instellingsbesluit Stcrt 2012, 9103.
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Daarvan is sprake als de vitale belangen van de Nederlandse Staat en/of samenleving zodanig
bedreigd worden dat er sprake is van (potentiële) maatschappelijke ontwrichting.

3e kolom: “Operationeel crisisteam”
Deze kolom geeft weer welke operationele crisisteams bij een GRIP-niveau worden ingesteld om
te voorzien in de benodigde multidisciplinaire coördinatie. Met de aanduiding “al dan niet met
één of meerdere CoPI’s” (bij GRIP 2 en hoger) wordt bedoeld dat er enerzijds niet altijd sprake is
van een CoPI en anderzijds in bepaalde gevallen juist meerdere CoPI’s tegelijkertijd kunnen
functioneren.
Toelichting per Gripniveau:
Routinefase: Er is geen sprake van een formeel teamverband
Grip1: Ter plaatse wordt een CoPI ingesteld onder eenhoofdige operationele leiding. Een commando plaats incident is belast met de operationele leiding ter plaatse, de afstemming met
andere betrokken partijen als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Wvr, en het adviseren van
het regionaal operationeel team.
Grip2: Een regionaal operationeel team is belast met de operationele leiding, de afstemming met
andere bij de ramp of crisis betrokken partijen en het adviseren van het gemeentelijk of regionaal beleidsteam. Leiding en coördinatie van het geheel aan crisisbeheersingsprocessen vindt
dus plaats binnen het Regionaal Operationeel Team. Daarnaast kan er, indien aard en omvang
van het incident hier aanleiding toe geven, op locatie gewerkt worden met één of meerdere
CoPI’s waarvan de werkzaamheden worden gecoördineerd door het ROT.
Grip3: Zie hierboven bij Grip 2
Grip4: Zie hierboven bij Grip2
Grip5: Zie hierboven bij Grip 2. Echter er zal, als uitgangspunt, sprake zijn van meerdere regionale operationele teams. Het ROT in de regio waarvan de voorzitter coördineert zal ook als coördinerend ROT optreden.
Grip Rijk: Zie hierboven bij Grip 5.

4e kolom: “Operationele leiding volgens Wvr”
Deze kolom geeft weer welk team (met respectievelijke leider/voorzitter) op grond van de Wet
veiligheidsregio’s voor het bevoegd gezag aanspreekbaar is op de operationele coördinatie.
Toelichting per Gripniveau:
Routinefase: Er is geen volgens de Wvr aangewezen hoogst operationeel leidinggevende
Grip1: Het CoPI staat conform het Bvr onder leiding van de “Leider CoPI” die daarmee de hoogst
operationeel leidinggevende is.
GRIP2: Conform het Bvr geeft de Regionaal Operationeel Leider leiding aan het ROT. Daarmee is
hij de tevens hoogst operationeel leidinggevende.
Grip3: Zie hierboven bij Grip2. Hierin heeft het gemeentelijk beleidsteam een adviserende taak
Grip4: Zie hierboven bij Grip2.
Grip5: Zie hierboven bij Grip 2. Echter er zal, als uitgangspunt, sprake zijn van meerdere regionale operationele teams. Het ROT in de regio waarvan de voorzitter coördineert zal ook als coördinerend ROT optreden. In het verlengde daarvan is de ROL van die regio de coördinerend ROL of
COL.
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Grip Rijk: Zie hierboven bij Grip 5.
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5e kolom: “Bevoegd gezag”
Deze kolom geeft weer bij welk publiek orgaan het opperbevel met bijbehorende
(nood)bevoegdheden berust. Ingevolge de Wet veiligheidsregio’s zijn er twee mogelijkheden: de
burgemeester (onder reguliere omstandigheden en bij GRIP 1 t/m 3) of de voorzitter van de
veiligheidsregio (GRIP 4 en GRIP 5). Ook bij GRIP 5 berusten het opperbevel en de
(nood)bevoegdheden binnen de betrokken regio’s op grond van de Wet veiligheidsregio’s uitsluitend bij de eigen voorzitter, met dien verstande dat één van de voorzitters (in principe die van de
bronregio) de bestuurlijke aansturing door de betrokken voorzitters coördineert (zie toelichting
2e kolom onder Grip5). In een GRIP Rijk situatie berust het bevoegd gezag op nationaal niveau bij
de betrokken wettelijk bevoegde ministers. Deze stemmen de uitoefening van hun bevoegdheden af in de ministeriële commissie Crisisbeheersing (MCCb). Voor zover de bevoegdheden van
de Voorzitters VR in een GRIP Rijk situatie niet worden geraakt door de ministeriële bevoegdheden blijven zij zelfstandig bevoegd.

6e kolom: “Ondersteuning en advisering bevoegd gezag”
Deze kolom geeft weer wie in ieder geval de adviseurs van het bevoegd gezag zijn.
Toelichting per Gripniveau:
Routinefase: De Officieren van Dienst en overige leidinggevenden van de betrokken diensten
adviseren de burgemeester zelfstandig met betrekking tot hun eigen taakuitvoering.
Grip1 / GRIP2: de hoogste leidinggevenden zoals beschreven in kolom 4 adviseren de burgemeester met betrekking tot de aanpak van het incident.
Grip3: Zie hierboven. Daarnaast heeft het gemeentelijk beleidsteam een adviserende taak.
Grip4: Zie hierboven bij Grip1 / Grip2. Ter voorkoming van dubbele sturing zijn GBT’s niet gewenst.
Grip5: Zie hierboven. In principe houden alle Regionaal Operationeel Leiders en Beleidsteams
hun adviestaak ten opzichte van hun eigen bevoegd gezag. De ROL en het RBT uit de regio
waarvan de voorzitter coördineert hebben daarmee een bijzondere positie.
Grip Rijk: De ministeriële commissie wordt ondersteund en geadviseerd door de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb) onder voorzitterschap van de Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het Adviesteam.

7e kolom: “Calamiteiten coördinatie meldkamer”
Deze kolom geeft weer of er sprake is van eenhoofdige leiding (CACO) binnen de meldkamer,
zoals bedoeld in artikel 2.2.2 van het Besluit veiligheidsregio´s. Dit is het geval in alle GRIP situaties. Bij GRIP5 is dit het geval in alle betrokken meldkamers. Er is dus geen coördinerend CACO.
Bij GRIP Rijk vervult op nationaal niveau het Nationaal CrisisCentrum (NCC) de functie van CACO.

8e kolom: “NCC spreekt operationeel crisisteam aan via”
Deze kolom geeft weer wie het aanspreekpunt is voor het NCC om contact te kunnen leggen met
een veiligheidsregio. Dit is bij elk GRIP-niveau initieel de CACO, die vervolgens kan (laten) doorverbinden met de relevante andere onderdelen van de regionale crisisorganisatie. In een latere
fase kunnen specifieke afspraken worden gemaakt over andere of aanvullende aanspreekpunten. Bij GRIP5 en GRIP Rijk zijn dat de CACO’s van de meldkamers die werken voor de betreffende regio. Zoals gezegd is er dus geen Coördinerende Calamiteiten Coördinator, ook niet landelijk.
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9e kolom: “Door minister/NCTV te benaderen bevoegd gezag
Deze kolom geeft weer met wie binnen een regio de minister (of namens deze medewerkers van
de NCTV) contact zoekt ter afstemming van de bestuurlijke coördinatie. Dit is het bevoegde
gezag (burgemeester, voorzitter veiligheidsregio of eventueel de aangewezen voorzitter in een
GRIP5 situatie). In een GRIP Rijk situatie is dit het bevoegd gezag in de algemene of de functionele kolom.
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