
Algemene info Vliegbasis Leeuwarden en toegang

Vliegbasis Leeuwarden
  Keegsdijkje 7
  8919 AK Leeuwarden

Tijdens openstelling: Operatie Centrum (OC)Tel:058 2346004 
Buiten opstelling: Officier van Dienst Tel: 06 51217131
Contact(persoon) communicatie: HSCOM Tel:06-12155594

Leiding en Coördinatie
• De operationele leiding wordt ingevuld op basis van de GRIP-structuur zoals deze 

is beschreven in het Regionaal Crisisplan.
• Liaisons van de Vliegbasis stemmen opdrachten af met het CMT van de 

Vliegbasis en zijn aanspreekpunt in het CoPI, ROT en GBT/RBT.
• De operationele leiding over een gezamenlijke inzet met de luchthaven-

brandweer ligt bij de hoogst leidinggevende van de civiele brandweer. Tot diens 
aanwezigheid berust de leiding bij de On scene Commander of bevelvoerder van 
de luchthavenbrandweer. De eenheden van de brandweer Vliegbasis 
Leeuwarden blijven onder directe aansturing van de OSC. 

Bedrijfsinformatie & bedrijfsnoodplan
De vliegbasis Leeuwarden is een militaire luchthaven waar gevechtsvliegtuigen van het type F-35 zijn
gestationeerd ter verdediging van het luchtruim van de NAVO. Daarnaast is de
ambulancehelikopter 24/7 gestationeerd op de vliegbasis inclusief personeel. 
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Informatiemanagement
• Bij een ongeval met een militair luchtvaartuig zal het regionaal totaalbeeld en de 

beschikbare informatie worden afgestemd met Defensie. 

Toegang tot het vliegbasisterrein
Tijdens een incident geldt er een aangepaste toegangsregeling voor Vliegbasis Leeuwarden.
• OSC/Bevelvoerder bepaalt de UGS en de aanrijdroute rood of blauw. Dit wordt kenbaar gemaakt aan 

de MkNN. 
• De hulpverleningsvoertuigen die tijdens nadering blauwe zwaai- of knipperlichten en/of geluidssignalen 

voeren, worden onvoorwaardelijk en onbelemmerd toegang gegeven. Overige diensten worden 
begeleid door DBBO.  
    

Melding en alarmering
• Meldkamer Koninklijke Luchtmacht (onder leiding van On Scene Commander/

Bevelvoerder van Dienst) besluit welk relevante scenario uit het 
rampbestrijdingsplan wordt gealarmeerd aan de MkNN. 

• Er wordt gealarmeerd volgens het Regionaal Crisisplan. 
• De meldkamer zorgt voor de doormelding naar de landelijke meldkamer van de 

KMar (OPSCENT).
• De OvD-P (KMar) is altijd, tijdens vliegbewegingen van de basis, met 2 eenheden 

ter plaatse. Taken Kmar kunnen opgestart worden door OvD-P totdat OvD-P 
(Kmar) is gearriveerd.

• Voor luchtvaartongevallen met een militair toestel buiten zone 1 maar binnen het 
CTR gebied (zone 2) van Vliegbasis Leeuwarden (VBL)geldt een gelijke 
alarmering van de civiele hulpdiensten met aanvulling van 1 Crashtender en OSC 
van de Vliegbasis.  

• Buiten het CTR gebied in regio Fryslân geldt een gelijke alarmering van de civiele 
hulpdiensten maar er is geen standaard opkomst van de vliegbasis Brandweer, er 
kan een bijstandsverzoek worden gedaan bij de VBL. Daarbij kan de informatie uit 
het rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden toegepast worden.  

Communicatie 
• De communicatie-experts van de crisisorganisatie van Veiligheidsregio Fryslân en 

de sectie communicatie van Vliegbasis Leeuwarden werken bij een incident nauw 
met elkaar samen.

• Aandachtspunten zie kolom crisiscommunicatie  

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 functionaris(sen).

Randvoorwaardelijke processen

• Luchtvaartongeval middel (7 t/m 50 inzittenden)
Ongeval met grote helikopter, transport of passagiersvliegtuig met tot 50 POB.  

• Luchtvaartongeval groot (51 t/m 250 inzittenden)
Ongeval met passagiersvliegtuigen met 50 of meer POB.

Documenten

• Klik op de afbeeldingen voor de link naar de documenten. 
• Het Bedrijfsnoodplan Vliegbasis Leeuwarden staat in de app Crisisbeheersing.
 

Strategisch/Bestuurlijk

• Luchtvaartongeval zeer klein (0 t/m 3 inzittenden)
       Een ongeval met een gevechtsvliegtuig of kleine helikopter (bijv. Waddenheli).
• Luchtvaartongeval klein  (4 t/m 6 inzittenden)
       Ongeval met een grote helikopter, een transport- of passagiersvliegtuig met alleen 

crew aan boord. 
• Brand op- of in het munitiedepot Bitgumermole met dreiging explosie 
       (zie informatiekaart Munitiedepot)

• De burgemeester gaat over het afsluiten van de infrastructuur buiten de vliegbasis. 
Inventariseer de impact op woon-werkverkeer, evenementen en vaarroutes.

• Buiten de vliegbasis wordt bij een luchtvaartongeval met een militair toestel een gebied 
afgezet. Dit kan (langdurig) een impact zijn voor omwonenden en bedrijven. 

Voor een overzicht van bestuurlijke dilemma’s, sleutelbesluiten en bevoegd gezag, zie pag 
31 van het Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen. 

• De burgemeester gaat over het afsluiten van de infrastructuur buiten de vliegbasis. 
Inventariseer de impact op woon-werkverkeer, evenementen en vaarroutes.

• Buiten de vliegbasis wordt bij een luchtvaartongeval met een militair toestel een gebied 
afgezet. Dit kan (langdurig) een impact zijn voor omwonenden en bedrijven. 

Voor een overzicht van bestuurlijke dilemma’s, sleutelbesluiten en bevoegd gezag, zie pag 
31 van het Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen. 

CoPI Multidisciplinaire aandachtspunten  ROT Multidisciplinaire aandachtspunten

GRIP 1 Scenario’s

Defensie/ Koninklijke Luchtmacht (KLu)
• Het Crisis Management Team (CMT) is het aanspreekpunt voor de C-ACC, de sectie 

communicatie van de Vliegbasis en de liaisons in het ROT en eventueel het GBT.
• Het ministerie van Defensie zal bij een militair luchtvaartongeval altijd betrokken zijn bij 

bronbestrijding en redding, bij het afschermen en beveiligen van de plaats van het 
incident en bij de identificatie, berging en registratie van militaire slachtoffers. 

Proces validatie en verificatie passagiersgegevens
• OC Vliegbasis Leeuwarden (i.s.m. NASOC (National Air & Space Operations Center)) 

levert een gevalideerde passagierslijst aan bij het CMT van de Vliegbasis Leeuwarden. 
• Bij een ongeval in Nederland is de burgemeester van de gemeente waar het 

luchtvaartongeval plaatsvindt verantwoordelijk voor de verificatie van de 
passagiersgegevens in het kader van Bevolkingszorg. Echter bij een ongeval met een 
militair toestel en defensiepersoneel is Defensie verantwoordelijk voor het 
verificatieproces en zal het NASOC de gegevens verzamelen die voor verificatie gebruikt 
worden en de contacten onderhouden met het LTFO over de identificatie van dodelijke 
slachtoffers. Bij een ongeval met één of meer dodelijke slachtoffers met een militair 
toestel en defensiepersoneel zal Defensie ook de nabestaanden/verwanten informeren. 

• In het ROT stemt de Liaison Vliegbasis ( i.s.m. OC Vliegbasis Leeuwarden) met de 
GHOR én Bevolkingszorg af op welke wijze de passagiersgegevens voor gewonde 
slachtoffers worden gedeeld. 

• Wanneer er burgerslachtoffers zijn betrokken bij een luchtvaartongeval dan vallen deze 
slachtoffers onder het reguliere proces van GHOR en Bevolkingszorg

GHOR
• (Opgeschaalde) Acute zorg: 2 ambulances - verdere opschaling en inrichting conform 

GGB-leidraad, patiëntenspreiding conform patiëntenspreidingsplan.
• (Multidisciplinaire) Afstemming over proces verwanteninformatie. 
• Publieke gezondheid: alarmeren GAGS (geneeskundig advies decontaminatie, effecten 

korte en langere duur (overdracht MMK). 
• Afstemming over inzet proces psychosociale hulpverlening.

Kmar/Politie
• SGBO wordt opgestart.
• De KMar is verantwoordelijk voor strafrechtelijk onderzoek op de plaats van het ongeval 

met een militair luchtvaartuig. 

Gemeente
• Eventueel kan via de AC-Bz het proces SIS worden opgestart.

• Crisiscommunicatie
• Stem de communicatie af met communicatie vliegbasis.
• Het is aan te raden om met twee COPI-communicatieadviseurs in te zetten: één in het 

COPI, één voor pers- en publieksvoorlichting. 
• Maak afspraken met Omrop Fryslân, ook als zij niet officieel als rampenzender worden 

ingezet. 
• SIS kan worden ingezet bij veel vragen van verwanten. 
• Voor perswoordvoering en persconferenties kan naast het gemeentehuis ook het 

perscentrum van de Vliegbasis worden gebruikt: Basis Informatiecentrum (BIC), 
Keegsdijkje 8, Leeuwarden.

Brandweer
Bron en effectbestrijding
• Buiten zone 1:  crashsite bepalen en bovenwindse aanrijroute.
• Binnen zone 1: Brandweer KLu geeft UGS plus rijroute rood of blauw door.
• Gebruik het afgesproken verbindingsschema tussen de civiele brandweer en luchthavenbrandweer.
• Inzettactiek bepaling door hoogst leidinggevende brandweer (civiel) met de OSC/ BvD.
• Bij brand werken conform asbestprocedure.
• Veiligstellen risico's (munitie ed.) in overleg met Klu/ OSC  voor expertise.
• Overweging opstarten Meetplan Organisatie.
Redding
• Afstemming taakverdeling en informatie uitwisseling tussen luchthavenbrandweer en civiel i.v.m. 

risico's.
• Accent op overleefbare situatie inzittenden en aansluitend redding.
Ontsmetting
• Bepaal in overleg met AGS de juiste wijze van ontsmetting voor eenheden en (mogelijke) slachtoffers.  

GHOR
• (Opgeschaalde) Acute zorg: 2 ambulances 
• Verdere opschaling conform inzetplan Publieke gezondheid: alarmeren GAGS 
• Multidisciplinaire inzet: OVDG

Kmar/Politie
• KMar is in eerste aanleg verantwoordelijk voor de uitvoer van de politieprocessen op de vliegbasis.
• Politie is in eerste aanleg verantwoordelijk voor de uitvoer van de politieprocessen buiten de 

vliegbasis.
• De KMar is verantwoordelijk voor strafrechtelijk onderzoek op de plaats van het ongeval met een 

militair luchtvaartuig. 

Gemeente
• OvD-BZ van de gemeente Waadhoeke en gemeente Leeuwarden worden gealarmeerd. Onderling 

stemmen zij de werkzaamheden af.  

Crisiscommunicatie
• Stem de communicatie af met communicatie vliegbasis. 
• Informeer de betrokken gemeente(n). 
• Bij een grote maatschappelijke informatiebehoefte, vraag dan ondersteuning bij de HTOC. 
• Het is aan te raden om met twee COPI-communicatieadviseurs in te zetten: één in het COPI, één voor 

pers- en publieksvoorlichting. 
• Voor perswoordvoering kan ook het perscentrum van de Vliegbasis worden gebruikt: Basis 

Informatiecentrum (BIC), Keegsdijkje 8, Leeuwarden.

Defensie/Koninklijke Luchtmacht (Klu)
• Het Crisis Management Team (CMT) is het aanspreekpunt voor de A-CC, de sectie communicatie van 

de Vliegbasis en de liaison in het CoPI.
• Defensie informeert de nabestaanden en verwanten van defensiepersoneel. Zie proces validatie en 

verificatie passagierslijsten bij ROT aandachtspunten. 
• Het ministerie van Defensie zal bij een militair luchtvaartongeval altijd betrokken zijn bij bronbestrijding 

en redding, bij het afschermen en beveiligen van de plaats van het incident en bij de identificatie, 
berging en registratie van militaire slachtoffers. 

Brandweer
• Stem in het ROT af met defensie wat de risico’s/ gevaren zijn in het effectgebied en wat 

het handelingsperspectief voor bewoners is in het effectgebied

GRIP 2 Scenario’s

Vaste lijn: formele aansturingslijnen  

Gestreepte lijn: communicatielijn t.b.v. afstemming

Wetterskip
• Aandacht voor bestrijdingsplan Wetterskip Waterkwaliteit.

Liaison 

GBT

Liaison 

ROT

Veiligheids

regio/

Gemeente

Minister 

Defensie

CDS

C-LSK

AC-O&V

CMT

Liaison 

CoPIC-ACC

Ministerie van Defensie Veiligheidsregio

Vliegbasis Leeuwarden

Definitieve versie 2.0, vastgesteld op 15 december 2022

GRIP Niveau Bezetting Vliegbasis/KMar 

CoPI/GRIP 1 Liaison Vliegbasis (Hoofd Brandweer of plaatsvervanger), OvD-P (KMar) 

ROT/GRIP 2 Liaison Vliegbasis (A3 of plaatsvervanger), AC-P (KMar) 

GBT/GRIP 3 Liaison Vliegbasis (C-ACC of plaatsvervanger), adviseur KMar 

RBT/GRIP 4 Liaison Vliegbasis (C-ACC), adviseur KMar 

 

https://www.nctv.nl/documenten/publicaties/2020/10/22/nationaal-crisisplan-luchtvaartongevallen
https://www.nctv.nl/documenten/publicaties/2020/10/22/nationaal-crisisplan-luchtvaartongevallen
https://www.nctv.nl/documenten/publicaties/2020/10/22/nationaal-crisisplan-luchtvaartongevallen#Nationaal crisisplan luchtvaartongevallen
https://www.nctv.nl/documenten/publicaties/2020/10/22/nationaal-crisisplan-luchtvaartongevallen#Nationaal crisisplan luchtvaartongevallen
https://nipv.nl/wp-content/uploads/2022/03/201805-IFV-BNK-26-Defensie.pdf
https://nipv.nl/wp-content/uploads/2022/03/201805-IFV-BNK-26-Defensie.pdf
https://nipv.nl/wp-content/uploads/2022/03/201805-IFV-BVS-23-Defensie.pdf
https://nipv.nl/wp-content/uploads/2022/03/201805-IFV-BVS-23-Defensie.pdf


  Multidisciplinaire informatiekaart RBP Vliegbasis Leeuwarden Munitiedepot  pagina 2 van 5

Algemene informatie 

Munitiedepot Bitgummole
Bitgumerlân 1
8919 AN  Bitgummole

Tijdens openstelling: Operatie Centrum (OC)Tel:058 2346004 
Buiten opstelling: Officier van Dienst Tel: 06 51217131
Contact(persoon) communicatie: HSCOM Tel:06-12155594

• Het munitiedepot Bitgummole is het gebied rondom het munitiedepot ingedeeld in drie gevaarzones A, B en C. 
• Binnen de gevaarzone C zijn bedrijven, woningen, scholen en zorginstellingen in kaart gebracht. Dit betreft een gebied
• van circa 1500 meter rondom het munitiedepot en is naast zone C nog verder opsplitst in een zone B en in een zone A.
• Het gebied buiten zone C betreft de zogenaamde veilige zone. 
• De geprojecteerde zones zijn een cumulatie van de effecten vanuit alle munitieopslagen en de werkplaats uitgaande van de maximale opslaghoeveelheid, hierbij zijn de factoren soort munitie 

en de constructie van de opslag bepalend.
• Er wordt uitgegaan van de worst case situatie (ergst denkbare scenario). 
• In de praktijk is het afhankelijk van de situatie en omstandigheden en kan de cumulatie van de effecten en maximale opslag variëren. Actuele informatie is ten alle tijde beschikbaar bij de On 

Scene Commander (OSC) en Bevelvoerder van Dienst (BvD). 

Gevaarzone indeling munitiedepot 

Luchtfoto:

Zonering Soort Object Aantal 

persone

De effecten binnen de zone bij  een 

daadwerkelijke explosie

Zone A (+/- 600 meter) Woonfunctie 2

Totaal Zone A 2

Zone B (+/- 875 meter) Industriefunctie 3

Woonfunctie 26

Overige 

gebruikersfunctie 1

Totaal Zone B 30

Zone C (+/- 1500 meter) Industriefunctie 15

Winkelfunctie 2

Woonfunctie 297

Bijeenkomstfunctie 1

Overige 

gebruikersfunctie 4

Totaal Zone C 319

Neervallende brokstukken en 

munitiefragmenten, en een luchtschok van 5 

kPa.

 tijdelijke gehoorschade en glasbreuk, 

beweegbare constructieonderdelen (ramen/ 

deuren) zijn beschadigd en/of ontzet als 

gevolg van de drukgolf door een massa-

explosie (alleen ADR 1.1).

Instortingen van bouwwerken, als gevolg van 

de drukgolf

Zonering Soort Object Aantal 

persone

De effecten binnen de zone bij  een 

daadwerkelijke explosie

Zone A (+/- 600 meter) Woonfunctie 2

Totaal Zone A 2

Zone B (+/- 875 meter) Industriefunctie 3

Woonfunctie 26

Overige 

gebruikersfunctie 1

Totaal Zone B 30

Zone C (+/- 1500 meter) Industriefunctie 15

Winkelfunctie 2

Woonfunctie 297

Bijeenkomstfunctie 1

Overige 

gebruikersfunctie 4

Totaal Zone C 319

Neervallende brokstukken en 

munitiefragmenten, en een luchtschok van 5 

kPa.

 tijdelijke gehoorschade en glasbreuk, 

beweegbare constructieonderdelen (ramen/ 

deuren) zijn beschadigd en/of ontzet als 

gevolg van de drukgolf door een massa-

explosie (alleen ADR 1.1).

Instortingen van bouwwerken, als gevolg van 

de drukgolf

 Brandkraan       Toegang

      Brandkraan           Primair

      Brandkranen Vitens Secundair

 Brandkraan       Toegang

      Brandkraan           Primair

      Brandkranen Vitens Secundair

 Pand gebruik

     Bijeenkomstfunctie
     Industriefunctie
     Kantoorfunctie
     Overige gebruiksfunctie
     Winkelfunctie
     Woonfunctie
     Panden_v
     Was_Sirene

Zone A

Zone B

Zone C

Uitleg zone indeling

Definitieve versie 2.0, vastgesteld op 15 december 2022
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Multidisciplinaire aandachtspunten 

Brandweer
• De hoogst leidinggevende brandweer (civiel)  bepaald de inzet brw civiel op basis van nader bericht OSC/BvD.
• Gebruik het afgesproken verbindingsschema tussen de civiele brandweer en brandweer Vliegbasis Leeuwarden.
• Accent op overwegen of waarschuwen van de bevolking via NL Alert in effectgebied moet worden ingezet.
• Bepalen effectgebied indien aanwezig.
• Overwegen opstarten Meet Plan Organisatie.

GHOR
• (Opgeschaalde) Acute zorg: opschaling afhankelijk van het aantal slachtoffers. 
• Publieke gezondheid: alarmeren GAGS indien incident gevaarlijke stoffen van toepassing is.

Kmar/Politie
• KMar is in eerste aanleg verantwoordelijk voor de uitvoer van de politieprocessen op de vliegbasis.
• Politie is in eerste aanleg verantwoordelijk voor de uitvoer van de politieprocessen buiten de vliegbasis.
• De OvD-P (KMar) is altijd, tijdens vliegbewegingen van de basis, met 2 eenheden ter plaatse. Buiten deze tijden, 

kan de OvD-P KMar de vereiste opkomsttijd voor CoPI-leden (30 min.) meestal niet halen. Deze functie wordt zo 
lang als nodig waargenomen door de OVD-P (Politie), naast zijn eigen taken (zie hoofdstuk 7 RBP)

• Hieronder staat een overzicht met de eerste afzettingen bij een brand met een dreiging van een explosie.

Gemeente
• OvD-BZ van de gemeente Waadhoeke en gemeente Leeuwarden worden gealarmeerd. Beiden stemmen 

taakverdeling af. 
• Opvang omwonenden. 
• Gemeente kan ondersteunen met het regelen van hekken voor afzettingen en beveiliging. 

Crisiscommunicatie
• Stem de communicatie af met communicatie vliegbasis. 
• Informeer de betrokken gemeente(n). 
• Bij een grote maatschappelijke informatiebehoefte, vraag dan ondersteuning bij de HTOC. 
• Overweeg de inzet van NL-Alert. Mogelijke tekst NL-Alert:

NL-ALERT [datum] [tijdstip]. Explosiegevaar Bitgumerlân, Bitgummole. Blijf op minstens 900 meter  
afstand, ga naar binnen en blijf weg bij ramen en deuren. 
Meer info: https://twitter.com/BrandweerFrl. 

• Het is aan te raden om met twee COPI-communicatieadviseurs in te zetten: één in het COPI, één voor pers- en 
publieksvoorlichting. 

• Voor perswoordvoering kan ook het perscentrum van de Vliegbasis worden gebruikt: Basis Informatiecentrum 
(BIC), Keegsdijkje 8, Leeuwarden. 

• Op de themakaart 'Bomruiming/-melding' (zie CB app) staan bruikbare communicatiemiddelen en -tips bij een 
(dreigende) explosie.

Handelingsperspectief omwonenden
Een handelingsperspectief is relevant bij het scenario 'dreigende explosie'. Er is altijd sprake van maatwerk, waarbij
afstemming is in het CoPI.  Voor het handelingsperspectief geldt een aantal uitgangspunten:   
• Het gebied afzetten aan de rand van zone C.     
• Mensen mogen het gebied verlaten, maar niet in.     
• Niet zelfredzame bewoners worden indien nodig en mogelijk (veilig) door de hulpdiensten uit de woningen in 

zone B gehaald (één en ander in overleg met de deskundigen van Defensie).      

Bewoners in zone C: In dit scenario is er sprake van tijdelijke gehoorschade en glasbreuk. Handelingsperspectief: 
• Blijf binnen. Sluit de gordijnen voor de ramen, om te beschermen tegen vallend puin en glasscherven. Hangen er 

geen gordijnen voor de ramen? Ga dan naar een andere kamer zonder ramen of met gordijnen.    

Bewoners in zone B: In dit scenario is er sprake van neervallende brokstukken en munitiefragmenten. Beweegbare 
constructieonderdelen zijn ontzet. Handelingsperspectief: 

• Ga het gebied uit, bij voorkeur in de auto.    
• Blijf je toch thuis? Blijf dan binnen. Sluit de gordijnen voor de ramen, om te beschermen tegen vallend puin en 

glasscherven. Hangen er geen gordijnen voor de ramen? Ga dan naar een andere kamer zonder ramen of met 
gordijnen.    

Uitgangspunt is zelfredzaamheid, als bewoner bepaal je zelf of je het gebied verlaat en organiseer je
je eigen vervoer. Geef hierbij inzicht in de effecten van het wel of niet thuisblijven. Op basis daarvan
kan een bewoner een keuze maken.  

Defensie/Koninklijke Luchtmacht
• Koninklijke Luchtmacht (OSC/BvD) doet onderzoek naar de actuele situatie op het munitiedepot en informeert de 

overige hulpdiensten over de hoeveelheid munitie  en de veilige afstand van optreden. 
• Vliegbasis (Daily Ops): De dagelijkse bedrijfsprocessen dienen bij incidenten zoveel mogelijk gecontinueerd te 

worden. 
• Afstemming voorlichting continu laten plaatsvinden tussen de overheid (bevoegd gezag) en de vliegbasis. 
• Informeren hulpdiensten over de actuele situatie op het munitiedepot en veilige afstand van optreden.

GRIP 1 Brand op- of in het munitiedepot Bitgumermole met dreiging explosie

Er is brand op het munitiedepot in Bitgummole of in de munitieopslag /
assemblage hal (met mogelijk een explosie door munitie).

 

 

Handelingsperspectief hulpdiensten bij een brand met een dreigende explosie: 
• Aanrijden via bovenwindse aanrijroute.
• In eerste instantie stellen de hulpdiensten zich op aan de rand van zone C (1500 meter vanaf het munitiedepot) 
• Communicatie informeert omwonenden over handelingsperspectief  
• In zone C is veilig optreden met beschermmiddelen mogelijk.  
• Afhankelijk van de hoeveelheid en klasse van de explosieve middelen kunnen de contouren kleiner worden.  
• Zo lang het niet nodig is, wordt niet opgetreden.  
• Niet zelfredzamen in zone B worden indien nodig en mogelijk (veilig) gered.  

Locatie Weg 

Vliegbasis Leeuwarden Rondweg (westzijde) 

Marsum Hoek Bitgumerdijk – Tramstrjitte 

Bitgummole Hoek J.H. van Aismawei – Menamerdijk 

Inglum Inglumerdijk bij de N383 

Volledige N398 (noordwesttangent) Vanaf N393 en Vanaf N383 
 

Strategisch/Bestuurlijk

• Sluiten infrastructuur rondom de vliegbasis.
• Handhaving OOV.
• Evacueren van omliggend gebied. 

Documenten

• Bestuurlijke netwerkkaarten 
• Bevoegdhedenschema
• Bedrijfsnoodplan Vliegbasis Leeuwarden

Wetterskip
• Aandacht voor bestrijdingsplan Wetterskip Waterkwaliteit.
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https://nipv.nl/wp-content/uploads/2022/03/201805-IFV-BNK-26-Defensie.pdf
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ACC Air Combat Command
AC-O&V Actiecentrum Opvang en Verzorging
BAF Belgian Airforce
BRZO Besluit Risico’s Zware Ongevallen
BVR Besluit veiligheidsregio’s
C-ACC Commandant Air Combat Command 
CoPI Commando Plaats Incident
CDS Commandant der Strijdkrachten
CLSK Commando Luchtstrijdkrachten
CMT Crisis Management Team
DBBO Defensie Beveiliging en Bewakings Organisatie
EASA European Aviation Safety Agency
FWIT Fighter Weapon Instructor Training
GAGS Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
GBT Gemeentelijk Beleidsteam
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GHOR Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio
GRIP Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure
H-Safety Hoofd Safety
HTOC Hoofd Taakorganisatie Communicatie
KMar Koninklijke Marechaussee
KLu Koninklijke Luchtmacht
LCMS Landelijk Crisismanagementsysteem
MkNN Meldkamer Noord-Nederland
MkKLU Meldkamer Koninklijke Luchtmacht
MMC Munitiemagazijncomplex
MRTT Multi Role Tanker Transportvliegtuig
NASOC National Air & Space Operations Center 
NCP-L Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen 
OC Operatie Centrum
OSC On Scene Commander
OvD Officier van Dienst
OvD-P (KMar) Officier van Dienst – Koninklijke Marechaussee
OvD-P Officier van Dienst – Politie
OPSCENT Meldkamer Koninklijke Marechaussee Operatiecentrum
POB Person On Board
QRA Quick-Reaction-Alert
RBP Regionaal Beleidsplan
RBT Regionaal Beleidsteam
RMOA Regionaal Militair Operationeel Adviseur
ROT Regionaal Operationeel Team
SGBO Staf Grootschalig Bijzonder Optreden
UGS Uitgangsstelling
VRF Veiligheidsregio Fryslân
WAS Waarschuwings- en Alarmeringssysteem 
WIC Weapon Instructor Course
WVR Wet veiligheidsregio’s

A1- Human Resources 
De Human Resources afdeling adviseert en ondersteunt het ACC inzake alle personele
aangelegenheden. 

A2 – Intelligence 
De A2 genereert het inlichtingenbeeld voor het ACC. Daartoe coördineert de A2 de verzameling,
analyse en verwerking van verkregen inlichtingen uit verschillende databronnen. Ook heeft de A2
een coördinerende rol inzake integrale beveiliging. 

A3 - Operations 
De A3 is dé coördinator van de dagelijkse taakuitvoering en eventuele incidenten of calamiteiten.

A4 – Logistics 
De A4 schept kaders en randvoorwaarden op logistiek en technisch gebied. In dat opzicht
ondersteunt de A4 de A3 en A5 bij de uitvoering en planning van oefeningen en inzet. 

A5 - Plans 
Het aansturen van en deconflicteren in de planvorming geschiedt door de A5. 

A6 – Information & Communication Technology 
Het technische beheer en de toepassing van Hoog-Gerubriceerde Informatiesystemen (HGI) ter
ondersteuning van training en inzet met alle wapensystemen van het ACC is het primaire 

taakveld
van de A6. 

A7 – Training & Evaluations 
Alle opleiding en training gerelateerd aan de primaire processen van het ACC loopt via de A7. 

A8 - Business Control  
Helpt het ACC bij het verzamelen en integreren van data uit alle domeinen. Zo genereert BC
informatie die managers op elk niveau binnen ACC beter in staat stelt te sturen en te
verantwoorden. Daarbij waakt BC voor een zo efficiënt mogelijk gebruik van beschikbare (primair
financiële) middelen en een wettelijk juiste procesgang. 
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