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1 Algemene informatie
1.1 Inleiding
met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. Deze bedrijven moeten specifieke
n zware ongevallen te beperken.
Brzo-inrichtingen vallen afhankelijk van de hoeveelheid en categorie indeling van gevaarlijke
stoffen, onder hoog- of laagdrempelige inrichtingen. Hoogdrempelige inrichtingen zijn verplicht
een veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen. Daarin moeten bedrijven aantonen dat zij juiste
maatregelen hebben genomen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen ervan te
beperken. Laagdrempelige inrichtingen moeten ook deze maatregelen nemen, maar hoeven
hiervoor geen veiligheidsrapport op te stellen en in te dienen.
In Veiligheidsregio Fryslân zijn drie hoogdrempelige Brzo-bedrijven waarvoor de Veiligheidsregio
een rampbestrijdingsplan (RBP) heeft opgesteld (conform
• Motip Dupli te Wolvega
• Renewi te Drachten
• BASF te Heerenveen
Er is door de Veiligheidsregio gekozen voor een nieuwe opzet van een rampbestrijdingsplan. De
drie rampbestrijdingsplannen worden geclusterd tot één generiek rampbestrijdingsplan met
afzonderlijke informatiekaarten per bedrijf. Hiermee sluit Veiligheidsregio Fryslân aan bij de
landelijke ontwikkelingen omtrent generieke planvorming en streven we naar een plan wat in de
praktijk beter aansluit bij de werkwijze van de crisisfunctionarissen.

Generiek rampbestrijdingsplan
Brzo inrichtingen Fryslân

RBP Renewi
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1.2 Wettelijk kader
De formele grondslag voor het rampbestrijdingsplan voor Brzo-inrichtingen is gelegen in:
• Artikel 8. Brzo-inrichtingen (Brzo), wetten.overheid.nl ;
•
(Wvr), wetten.overheid.nl;
• Artikel 6.1.1. Besluit
wetten.overheid.nl.

1.3 Uitvoeringsafspraken
Rampbestrijdingsplannen hebben veel inhoudelijk overeenkomsten en zijn naar ligging of
n. Ook verwijzen zij veelal naar dezelfde regionale procedures. Een
wet wordt

document opgesteld waarin deze uitvoeringsuitspraken zijn vastgelegd. Dit document bevat een
gedragslijn hoe vorm te geven aan de planvorming en de oefenverplichting van hoogdrempelige
inrichtingen
aan de veiligheidsregio zelf of zij de
uitvoeringsafspraken regeling hoogdrempelige inrichtingen (hierna te
noemen: uitvoeringsafspraken) volgen.
Met deze uitvoeringsafspraken wordt op onderdelen afgeweken van de formele wet- en
regelgeving op het gebied van de hoogdrempelige inrichtingen. Om met deze gedragslijn binnen
de geest van de wet- en regelgeving te blijven is het noodzakelijk de verschillende afspraken als
een onlosmakelijk geheel te beschouwen. Kiest de veiligheidsregio dus voor het volgen van de
uitvoeringsafspraken, zal zij aan alle in dit voorstel opgenomen afspraken moeten voldoen.
Uitvoeringsafspraken
Veiligheidsregio Fryslân heeft bij de uitwerking van het generieke rampbestrijdingsplan Brzoinrichtingen Fryslân de keuze gemaakt dat aan alle in het voorstel Uitvoeringsafspraken
regelgeving hoogdrempelinrichtingen
wordt voldaan.

In de bijlagen is een verantwoordingsdocument opgenomen waarin alle uitvoeringsafspraken staan
beschreven en op welke wijze deze zijn toegepast in het generieke rampbestrijdingsplan Brzoinrichtingen Fryslân.
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1.4 Doel
Een rampbestrijdingsplan heeft tot doel om op een gestructureerde wijze ordening aan te brengen
in de bestuurlijke en operationele taken, bevoegdheden en processen van de verschillende bij de
rampbestrijding betrokken overheden, hulpdiensten en organisaties.

1.5 Randvoorwaarden
•
•

•
•
•
•
•

Het generieke rampbestrijdingsplan en de oefencyclus voldoen aan de (wettelijke) eisen.
Het generieke rampbestrijdingsplan voldoet aan de uitvoeringsafspraken zoals deze zijn
opgenomen in
Uitvoeringsafspraken regelgeving hoogdrempelige
2016. (Zie bijlage 1)
Het regionaal crisisplan 2016 en de daaronder vallende deelplannen en draaiboeken zijn
leidend. Slechts aanvullingen hierop worden meegenomen bij het op te stellen generieke
rampbestrijdingsplan en de multidisciplinaire informatiekaarten per bedrijf.
Monodisciplinaire aspecten uit het generieke rampbestrijdingsplan worden binnen de
disciplines uitgewerkt en beoefend.
Er is voldoende capaciteit beschikbaar bij de disciplines voor het opstellen en actualiseren van
het generieke rampbestrijdingsplan en de multidisciplinaire informatiekaarten.
De coördinatie voor het opstellen en actualiseren van de rampbestrijdingsplannen ligt bij de
afdeling Crisisbeheersing van Veiligheidsregio Fryslân.
De rampbestrijdingsplannen worden digitaal beschikbaar gesteld op de website van de
Veiligheidsregio Fryslân en via de app van crisisbeheersing.

1.6 Besluitvormingsproces & Beheer
Vaststelling
Het Generieke rampbestrijdingsplan Brzo inrichtingen Fryslân is, conform afdeling 3.2, afdeling 3:4
van de Algemene Wet Bestuursrecht (wetten.overheid.nl) - vastgesteld door het Algemeen Bestuur
van de Veiligheidsregio Fryslân op 16 december 2020 en treedt in werking per 17 december 2020.
Beheer
Het beheer van het generieke rampbestrijdingsplan ligt bij de afdeling Crisisbeheersing van
Veiligheidsregio Fryslân. Het generieke rampbestrijdingsplan moet een actueel levend document
zijn. Alle wijzigingen bij een Brzo-inrichting of wijzigingen die plaatsvinden binnen de
crisisorganisatie moeten terug te vinden zijn in het generieke rampbestrijdingsplan en/of de
multidisciplinaire scenariokaarten. Jaarlijks wordt het generieke rampbestrijdingsplan inclusief de
multiscenariokaarten doorlopen. Wijzigingen worden doorgevoerd en herzieningen worden
vastgesteld door de Bestuurscommissie Veiligheid van Veiligheidsregio Fryslân.
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1.7 Publicatie en verspreiding
Na vaststelling wordt het generieke rampbestrijdingsplan digitaal gepubliceerd op de website van
de Veiligheidsregio Fryslân en via de app van crisisbeheersing én wordt het rampbestrijdingsplan
toegezonden aan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Directie van BASF Nederland B.V., locatie Heerenveen
Directie van Motip Dupli B.V.
Directie van Renewi Nederland B.V., locatie Drachten - De Lier
Burgemeester gemeente Weststellingwerf
Burgemeester gemeente Smallingerland
Burgemeester gemeente Heerenveen
Politie-eenheid Noord-Nederland / Bureau Conflict- en Crisisbeheersing
De directeur van MkNN
Directie van het Wetterskip
Rijkswaterstaat
Provincie Fryslân
GGD Fryslân

De ontvangers van het rampbestrijdingsplan zijn verantwoordelijk voor het informeren van hun
eigen organisatie.
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2 Taken en bevoegdheden
2.1 Brzo inrichtingen
Brzo
-richtlijn.
In Nederland vallen ongeveer 400 bedrijven onder het Brzo (Brzoplus.nl) Deze zogenaamde Brzoinrichtingen moeten veiligheid
gevaarlijke stoffen te beheersen. Brzo-inrichtingen die boven de hoge drempelwaarde
(hoogdrempelinrichtingen) komen, tonen met een veiligheidsrapport (VR) aan dat ze een goede
veiligheidsaanpak hanteren. Verder moeten hoogdrempelinrichtingen een intern noodplan hebben
en een actuele lijst van de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen.

2.2 Bevoegd gezag & toezicht
Provincie Fryslân is bij Brzo-inrichtingen het Wabo-bevoegd gezag (Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht).
rzovoert de taken uit, zoals het
voorbereiden van een vergunningverleningsbesluit, het toezicht en de handhaving. Voor de Brzoinrichtingen in Fryslân is Omgevingsdienst Groningen de Brzo-omgevingsdienst.
Het Brzo wordt door verschillende toezichthouders gehandhaafd, namelijk de betrokken
omgevingsdienst, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de betrokken
veiligheidsregio en de waterbeheerder. Indien een toezichthouder een overtreding van het Brzo
constateert, dan kan daarop bestuursrechtelijk een eis tot naleving, een last onder dwangsom of
bestuursdwang, een bestuurlijke boete of (tijdelijke) stillegging van het bedrijf volgen. De
bevoegdheden verschillen per toezichthouder.

2.3 Rol veiligheidsregio
De veiligheidsregio heeft een wettelijke (brandweer)taak om de bedrijven die onder het Besluit
rzo) vallen te inspecteren. Inspecteurs van de
veiligheidsregio/brandweer voeren samen met inspecteurs van Brzo-omgevingsdienst, Inspectie
SZW en adviseurs waterkwaliteitsbeheerders inspecties uit bij deze bedrijven. Tijdens die inspecties
inspecteren ze onder andere de stoffenlijst met gevaarlijke stoffen en de repressieve
bestrijdingsmaatregelen die gebruikt worden tijdens een brand of incident.
Daarnaast heeft de veiligheidsregio taken in het beoordelen van veiligheidsrapporten en het
adviseren van de omgevingsdienst op het verlenen van de omgevingsvergunning. Ook heeft de
veiligheidsregio een taak in het aanwijzen van- en het toezicht houden op bedrijfsbrandweren.
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3 Implementatie en evaluatie
3.1 Implementatieplan
Het generieke rampbestrijdingsplan geeft inzicht in de taken, bevoegdheden en processen die
rzo-inrichtingen. De doelgroep bestaat uit alle
crisisfunctionarissen van het CoPI, ROT, (G)BT en MkNN.
Bij de herziening of actualisatie van het generieke rampbestrijdingsplan is het belangrijk dat het
plan in de systemen en processen van de crisisorganisatie wordt opgenomen. Het gaat hierbij om
bijvoorbeeld de meldkamersystemen, het Landelijk Crisismanagementsysteem (LCMS) en de app
Crisisbeheersing, die door crisisfunctionarissen wordt gebruikt. Daarnaast moeten de
crisisfunctionarissen vakbekwaam worden én blijven met het generieke rampbestrijdingsplan.
Al deze onderdelen worden opgenomen in een implementatieplan. Het implementatieplan
beoefend en op welk niveau.
ijn leidend voor het
implementatieplan. Het implementatieplan bevat de volgende onderdelen:
• Omschrijving in welke systemen en processen het plan wordt opgenomen
• Op welke wijze de crisisfunctionarissen worden opgeleid
• Op welke wijze de crisisfunctionarissen vakbekwaam blijven
• Aantoonbaarheid van vakbekwame crisisfunctionarissen
• Op welke wijze het plan wordt getoetst en bijgesteld naar de wensen van crisisfunctionarissen
en de wettelijke vereisten
Het implementatieplan wordt uitgewerkt door de afdeling Crisisbeheersing.

3.2 Evalueren
Het is belangrijk dat crisisfunctionarissen het geleerde in de praktijk kunnen toepassen. In het
implementatieplan worden de leerdoelen opgenomen en de evaluatiemethodiek. Op deze manier
multidisciplinaire informatiekaarten (nog)
voldoen op het gebied van bruikbaarheid en juistheid van de informatie. Aan de hand van deze
evaluaties worden
multidisciplinaire
informatiekaarten aangepast.
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4 Randvoorwaardelijke processen
4.1 Melding en alarmering
Het rampbestrijdingsplan treedt in werking wanneer bij één van de Brzo-inrichtingen sprake is van
een incident waarop
situatie hier in grote mate op lijkt en de multidisciplinaire informatiekaarten uit het
rampbestrijdingsplan als leidraad kunnen worden gebruikt.
In geval van andere/kleinschalige incidenten, zal in eerste instantie worden gehandeld conform de
standaardprocedures (brand, Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS), hulpverlening). Indien
het RBP in werking is getreden zal direct GRIP 2 afgekondigd worden.

4.2 Leiding en coördinatie
De operationele leiding in dit rampbestrijdingsplan wordt ingevuld op basis van de GRIP-structuur
zoals deze is beschreven in het regionaal crisisplan. Op de multidisciplinaire informatiekaarten staat
beschreven welke functionarissen van de betreffende Brzo inrichtingen aansluiten bij het CoPI, ROT
en het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT).

4.3 Op- en afschalen
De GRIP-structuur van het regionaal crisisplan is leidend. De afschaling vindt plaats zodra dat
mogelijk is, na instemming van de hoogst leidinggevende functionarissen.

4.4 Informatiemanagement
Het proces informatiemanagement is de belangrijkste randvoorwaarde voor het proces leiding en
coördinatie. De juiste informatie moet in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar zijn
voor degenen die deze nodig hebben. Het Landelijk Crisismanagementsysteem (LCMS) wordt
gebruikt om tijdens een grootschalig incident de informatie die bij de verschillende partijen
beschikbaar is op eenvoudige wijze te delen. De generieke scenariokaarten en de multidisciplinaire
informatiekaarten worden in LCMS opgenomen.

4.5 Communicatie
Op de multidisciplinaire informatiekaarten per Brzo-inrichtingen staan de eerste acties voor
crisiscommunicatie beschreven. Daarnaast wordt de bevolking bij het selecteren van één van de
een NL-Alert (berichten zijn reeds
voorbereid) en het activeren van de WAS-palen. De centralist/CaCo is bij het in werking treden van
het RBP bevoegd deze acties zelfstandig uit te voeren. Het communicatieteam maakt, naast de
multidisciplinaire informatie
Deze staat in de app Crisisbeheersing.
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5 Scenario overzicht
5.1
Voor de BrzoDeze ramp
-inrichtingen bepaald aan de hand van een kwalitatieve
risicoanalyse (QRA) en een milieurisicoanalyse (MRA) en beschreven in het veiligheidsrapport (VR).
het generieke Rampbestrijdingsplan:
Scenario
Loodsbrand
BLEVE
Wolkbrand/ Gaswolkexplosie
Toxische wolk
Plasbrand (plas-, tankputbrand)

BASF
X

Renewi
X
X

X
X

Motip Dupli
X
X
X

X

Per bedrijf is er voor ieder scenario een multidisciplinaire informatiekaart opgesteld. Daarop staan
naast de algemene gegevens van de Brzo-inrichting ook de effecten, het handelingsperspectief en
de multidisciplinaire aandachtspunten van het scenario, gericht op de lokale situatie.

5.2 Effectcriteria en interventiewaarden
Vanuit de brandweer wordt gewerkt met interventiewaarden, omdat bij overschrijding van deze
waarden een 'actie' vanuit de hulpdiensten wordt verwacht. De interventiewaarden worden
regelmatig geactualiseerd en vastgesteld door het RIVM en zijn opgenomen in Overzicht
interventiewaarden (https://rvs.rivm.nl/normen/rampen-en-incidenten/interventiewaarden).

5.3 Welke interventiewaarden zijn er?
Interventiewaarden worden gebruikt om richting te geven aan de bescherming van de bevolking
(waaronder alarmering) en de hulpverleners bij incidenten met gevaarlijke stoffen. De definities van
de interventiewaarden zijn als volgt:
• Voorlichtingsrichtwaarde (VRW): bij dit concentratieniveau merken omstanders/bewoners de
eerste effecten en is voorlichting nodig. Dit concentratieniveau wordt door het merendeel van
de bevolking als hinderlijk ervaren (effecten zoals lichte prikkeling van de ogen en longen of
stank), bij een blootstelling van één uur.
• Alarmeringsgrenswaarde (AGW): de concentratie van een stof waarboven onomkeerbare of
andere gezondheidsschade kan optreden door directe toxische effecten bij een blootstelling
van één uur. Bij dit concentratieniveau is ernstige gezondheidsschade mogelijk. Het is dan
noodzakelijk de bevolking te waarschuwen en te adviseren om te schuilen of om een gebied te
ontruimen.
• Levensbedreigende waarde (LBW): de concentratie van een stof waarboven mogelijk sterfte of
een levensbedreigende aandoening door toxische effecten kan optreden binnen enkele dagen
na blootstelling van één uur. Bij dit concentratieniveau is reddend optreden van de brandweer
en geneeskundige hulpverlening van de ambulancedienst noodzakelijk.
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Effectgebieden van rampscenario
Met een rampscenario wordt inzicht verkregen in het grootste effect van een zwaar ongeval dat als
gevolg van de activiteiten op het terrein van de inrichting kan optreden en waarbij er, ondanks het
repressief optreden, schade aan gebouwen of personen in de omgeving van de inrichting kan
ontstaan.
en
nog bestrijdbaar zijn voor de hulpverlening. Het bedrijf/ de i
selecteren met de grootste schade-effecten in de vorm van gewonden, doden, brandomvang en/of
milieueffecten, direct volgend uit een scenario.
van landelijke rekenmethodieken
odsbrand berekend op basis van
de Handreiking risicoberekeningen Besluit externe veiligheid inrichtingen (Hari https://www.rivm.nl/documenten/handleiding-risicoberekeningen-bevi-v33). Dit resulteert bij het
scenario loodsbrand met weertype F1,5 voor twee bedrijven tot grote effectafstanden, zie
onderstaande tabel:
weerstype F1,5*
BASF
Renewi

Levensbedreigende
Waarde (LBW) (1% letaal**)
2.985 m
3.254 m

Alarmeringsgrenswaarde (AGW)
(gewonden)
5.340 m
4.881 m

*. weerstype F1,5: stabiele weer/nacht, met windsnelheden tot 1,5 m/s.
** 1% letaal: afstand waarin 1% van de mensen (die niet voldoende zijn beschermd) door het ongeval komt te
overlijden

De effectafstanden zijn mede zo groot omdat er is gerekend met een modelstof (conform de Hari),
omdat er een grote diversiteit aan gevaarlijke stoffen bij de bedrijven wordt opgeslagen.
In Nederland zijn er, door de Milieuongevallendienst (MOD) van het RIVM, in de afgelopen tien jaar
gegevens verzameld in het effectgebied van een groot aantal branden. Op grond van deze
ervaringen met grote branden waar gevaarlijke stoffen bij betrokken zijn heeft het RIVM een studie
uitgevoerd naar de verspreiding van stoffen bij branden (RIVM, Rapport 609022031/2009 https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609022031.pdf).
Samengevat stelt het RIVM:

Bij een brand waarbij de rookpluim niet of nauwelijks stijgt, zijn de concentraties schadelijke
componenten in de lucht benedenwinds vrijwel altijd verhoogd, soms tot op honderden meters van
de brandhaard. Echter, vanaf 1 km en verder zijn de concentraties zo ver gedaald dat er bij
branden met bijzondere kenmerken). Binnen 1 km van een brand zal per geval onderzocht moeten
worden welke stoffen een eventueel risico vormen, hoe hoog de blootstelling aan deze stoffen is en
wat de eventuele effecten op milieu en gezondheid zijn.
Op grond van de studie van het RIVM en de kennis dat er is gerekend met een modelstof, is er voor
gekozen om eerst in te zetten op een gebied van 1 km vanaf de incidentlocatie bij die bedrijven
met een effectgebied van meer dan 1 km door rook van een brand. Het inzetgebied van de
hulpdiensten wordt vergroot als de brandweer op 1 km verhoogde waarden meet of als de
pluimvorming/ -stijging daar aanleiding tot geeft.
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Bijlagen
Bijlage 1

regeling hoogdrempelige inrichtingen
Afspraak 1 - Planvorming:
De wettelijk verplichte onderdelen van het rampbestrijdingsplan kunnen ook in andere planvorming
worden uitgewerkt. Wel geldt dan de minimale eis dat in het RBP voor deze onderdelen wordt verwezen
naar de betreffende planvorming.

In het generieke rampbestrijdingsplan wordt voor de operationele processen verwezen naar het
regionaal crisisplan en daaronder vallende deelplannen.

Afspraak 2 - Planvorming:
uitgewerkt op basis van de aanwezige hogedrempelinrichtingen. Het eventueel opnemen van extra
van) valt onder de keuzevrijheid van
vakbekwaamheid. Aan de hand van het regionaal risicoprofiel en de veiligheidsrapporten toetst de
Inspectie of de veiligheidsre

Op basis van de veiligheidsrapporten van hoogdrempelige inrichtingen heeft de veiligheidsregio

Afspraak 3 - Planvorming:
•
•
•

Een beschrijving van het scenario met specifieke kenmerken van het incident;
Algemene aandachtspunten en gedragslijnen voor functionarissen van alle onderdelen van de
hoofdstructuur gekoppeld aan de crisisprocessen;
Algemene aandachtspunten en gedragslijnen voor algemene handelingsperspectieven voor de
burger gekoppeld aan de crisisprocessen.

Per scenario is per bedrijf een multidisciplinaire informatiekaart opgesteld waarin bovenstaande
informatie is opgenomen.

Afspraak 4 - Planvorming:
Het algemeen rampbestrijdingsplan bevat minimaal een overzicht waarin per hogedrempelinrichting
zijn.
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In het hoofdstuk Scenario overzicht staat beschre
inrichting en welke interventiewaarden er zijn bepaald.

Afspraak 5 - Planvorming:
De veiligheidsregio stelt informatiekaarten op met algemene en wettelijk bepaalde bedrijfsspecifieke
informatie per hogedrempelinrichting. In de informatiekaarten wordt ten minste de volgende informatie
opgenomen:
• Bedrijfsnaam;
• Ligging van de inrichting (adres en coördinaten) met plattegrond van de directe omgeving van het
bedrijf en de ingangen;
• Karakter van de inrichting (bijvoorbeeld een opslag of raffinaderij);
•
(zijn);
• Aanwezigheid van personen (dag en nacht);
• Aanwezigheid van gevaarlijke stoffen (gevarenklassen);
•
• Aanwezige voorzieningen (bouwkundig en installatietechnisch) die gebruikt kunnen worden bij de
incidentbestrijding;
• Aanwezigheid van Bedrijfsbrandweer;
• Specifieke aandachtspunten die aanvulling geven op of afwijken van het basis scenario voor
functionarissen van alle onderdelen van de hoofdstructuur;
• Overige relevante informatie gerelateerd aan de crisisprocessen;
• Koppeling van o.a. preventiegegevens / Intelligence, afhankelijk van de regionale digitale
ontwikkelingen.

Voor elke Brzo-inrichting zijn er multidisciplinaire scenariokaarten opgesteld. De punten die in
afspraak 5 staan benoemd staan op de kaarten vermeld.

Afspraak 6

Vakbekwaam blijven:

lle betrokken functionarissen van de
hoofdstructuur. De veiligheidsregio bepaalt, in afstemming met de betrokken crisis- en ketenpartners, op
welke wijze aangetoond wordt dat functionarissen vakbekwaam zijn geworden. De veiligheidsregio en de
monodisciplinaire diensten werken dit zelf op basis van het eigen (M)OTO-beleid uit.

Er wordt een implementatieplan opgesteld door het team vakbekwaamheid van de afdeling
Crisisbeheersing.

Afspraak 7

Vakbekwaam blijven:

hogedrempelinrichtingen van de betreffende veiligheidsregio worden tenminste éénmaal per jaar in elk
geval op CoPI-niveau en met CaCo/eenhoofdige leiding beoefend (het CoPI op een locatie waar dit
scenario kan voorkomen). Bij voorkeur wordt bij dergelijke oefeningen ook het ROT betrokken.
Bij deze oefening is een deskundige van het bedrijf betrokken en aanwezig.

In het implementatieplan van het team vakbekwaamheid wordt de oefeningsverplichting
opgenomen zoals in afspraak 7 staat beschreven.
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Afspraak 8

Vakbekwaam blijven:

De veiligheidsregio organiseert bijeenkomsten voor minimaal CoPI, ROT en Caco/eenhoofdige leiding
van de meldkamer. Voor de invulling van deze bijeenkomsten valt te denken aan:
• Uitwisselen actuele informatie;
• (Aantal) scenariotrainingen samen met functionarissen van hogedrempelinrichtingen;
• Een bedrijfsbezoek;
• Een bedrijfspresentatie;
•
• Enzovoorts...

Afspraak 9

Vakbekwaam blijven:

De veiligheidsregio zorgt ervoor dat de functionarissen jaarlijks vakbekwaam blijven. Hierbij wordt de
-Long-Learninghet eigen MOTO-beleid uit.

Het team vakbekwaamheid werkt de bijeenkomsten in het implementatieplan, op basis van de
eigen Multidisciplinaire Opleidings-, Trainings- en Oefenprocessen, uit en betrekt hierbij
objectspecifieke (bedrijfs)deskundigen.

Afspraak 10 - Evaluatie:
De veiligheidsregio maakt van elke oefening van een basisscenario bij een hogedrempelinrichting een
evaluatieverslag, dat binnen de veiligheidsregio wordt geborgd. Als onderdeel van deze evaluatie toetst
nformatiekaarten (nog) voldoen op het gebied van
juistheid, volledigheid en bruikbaarheid. Indien nodig worden aan de hand van deze toetsing de
aangepast. Zo wordt de cyclus sluitend gemaakt.

Er wordt gewerkt met een evaluatiesystematiek waarin planvorming is opgenomen als
toetsingsvraag. Deze evaluatiesystematiek wordt zowel na een GRIP incident als na een oefening
ingezet.

Afspraak 11 - Basisinformatiestructuur:
Referentiearchitectuur (VeRA) ontsloten via de informatiesystemen voor (operationeel) optreden van de
veiligheidsregio. Dit betreft ten minste de informatiesystemen voor de meldkamer en het verdient

D
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Bijlage 2 Afkortingen
AGS
AGW
BLEVE
BRZO
CaCo
CoPI
D5
F1,5
GAGS
GBT
GHOR
GOR
IBGS
LBW
MkNN
MOD
GRIP
OTO
OvD
PD
PGS 15
RBP
RIVM
ROT
RV
UGS
VR
VRW
Wvr

Adviseur gevaarlijke stoffen
AlarmeringsGrensWaarde (interventiewaarde)
Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion
Calamiteitencoördinator
Commando Plaats Incident
weertype D5: neutraal weer, windsnelheid 5 m/s
weertype F1,5: stabiel weer met een windsnelheid van 1,5 m/s
Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
Gemeentelijk Beleidsteam
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
Gezondheidsonderzoek na rampen
Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen
Levensbedreigende waarde
Meldkamer Noord-Nederland
Milieu ongevallen dienst
Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure
Opleiden Trainen en Oefenen
Officier van Dienst
Plaats delict, waar mogelijk, een misdrijf is gepleegd, sporen aanwezig zijn
Publicatiereeks gevaarlijkstoffen 15; richtlijnen voor opslag gevaarlijke stoffen
Rampbestrijdingsplan
Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Regionaal Operationeel Team
Redvoertuig brandweer
Uitganstelling (verzamelplaats t.b.v. grootschalig optreden)
Veiligheidsrapport
Voorlichtingsrichtwaarde
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Bijlage 3 Generieke scenariokaarten
Bijlage 4 Multidisciplinaire scenariokaarten
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