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Inleiding
Inleiding
Dit rampbestrijdingsplan is door de Werkgroep rampbestrijdingsplan (RBP) Rotterdam The Hague
Airport opgesteld, waarin vertegenwoordigers zitting hebben van Rotterdam The Hague Airport (RTHA),
Politie Eenheid Rotterdam, Koninklijke Marechaussee – Brigade Zuid-Holland (Kmar), Gemeente
Rotterdam – Bestuursdienst en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).

Doelstelling en afbakening (en doelgroep)
Het rampbestrijdingsplan Rotterdam The Hague Airport (hierna: RBP RTHA) is van toepassing op
calamiteiten:
• waarop de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) van toepassing is;
• die plaatsvinden op de luchthaven of in de directe omgeving van de luchthaven; dit betreft de
gebieden A en B1 zoals weergegeven op het plattegrond, zie blz. 10.
In algemene zin geldt, dat in dit plan alleen zaken zijn opgeschreven die afwijkend dan wel aanvullend
zijn ten opzichte van overige (reguliere) plannen en protocollen, zoals het Regionaal Crisisplan, de
GRIP-regeling, het calamiteitenplan RHTA, etc. De informatie is gericht op gebruik ten tijde van een
calamiteit of incident door het Commando Plaats Incident (CoPI) en het Regionaal Operationele Team
(ROT), het Regionaal/Gemeentelijk Beleidsteam (RBT/GBT) en de actiecentra van de
hulpverleningsdiensten.
In het calamiteitenplan RHTA wordt de volgende definitie aangehouden met betrekking tot een
calamiteit, namelijk: een noodsituatie waarbij de normale bedrijfsvoering op RTHA in zeer ernstige mate
is verstoord, dan wel de vrees bestaat voor het ontstaan daarvan, en een gecoördineerd optreden in
speciaal daarvoor vastgestelde organisatiestructuren tussen verschillende overheden en RTHA
noodzakelijk is.
Een incident wordt als volgt gedefinieerd: een noodsituatie die van invloed is op een veilig en ordelijk
verloop van het luchthavenproces zonder dat er sprake is van ernstige schade of lichamelijk letsel.
In dit plan worden de definities aangehouden zoals die in het calamiteitenplan beschreven staan.

Publicatie
Het RBP RTHA is een vertrouwelijk document, wat inhoudt dat vertrouwelijke informatie door RTHA
afgegeven of die de belangen van de staat kan schaden, bij publicatie wordt afgeschermd.
Na vaststelling wordt het plan ingevoerd in het geautomatiseerde informatiesysteem LCMS, waartoe de
operationele hulpverleningsdiensten, gemeenten en partners in de crisisbeheersing toegang hebben.

Wettelijke grondslag
De wettelijke grondslag voor het RBP RTHA is gelegen in art. 17 Wet veiligheidsregio’s en nader
uitgewerkt in hoofdstuk 6, §2 van het Besluit veiligheidsregio’s.

Opstellen, beheer en actualisatie
Het RBP RTHA is opgesteld door de Werkgroep RBP RTHA van de VRR (hierna: de werkgroep).
De beheerder van het plan is de afdeling Crisisbeheersing van de VRR. De beheerder controleert
tenminste één maal per jaar de juistheid van de specifieke gegevens en voert zo nodig wijzigingen door
ten behoeve van de actualiteit van het plan.
De werkgroep draagt zorg voor de actualisatie van dit plan. Indien de locatie-specifieke informatie is
gewijzigd, worden de gegevens zo spoedig mogelijk door de beheerder in het plan aangepast en ter
kennisname aan de operationele diensten en gemeente aangeboden. Leden van de werkgroep houden
zicht op de actualiteit van de bronbestanden.
1 Mocht er zich een calamiteit buiten dat gebied voordoen, dan treden de reguliere processen op. Zie ook Nationaal Crisisplan
Luchtvaartongevallen.
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Het beleid planvorming van de afdeling Crisisbeheersing is van toepassing op het verdere beheer, de
vaststelling, inwerkingtreding, wijziging en evaluatie.

Vaststellingsprocedure
Het RBP RTHA is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VRR.
Het rampbestrijdingsplan treedt in werking uiterlijk vier weken na de vaststelling van het plan.

Oefenen en instructie
Na vaststelling van het plan wordt de inhoud ervan bekend gemaakt bij degenen die een operationele of
bestuurlijke functie vervullen in de crisisbeheersing en voor wie kennis van dit plan relevant is.
Het RBP RTHA wordt conform het bepaalde in artikel 6.2.3 Besluit veiligheidsregio’s opgenomen op de
multi-oefenkalender van de Afdeling Crisisbeheersing (VRR), zodat de operationele hulpverleners en
bestuurders bekend raken met de incidentscenario’s op de luchthaven en de afspraken die daaromtrent
in dit rampbestrijdingsplan zijn gemaakt.

Evaluatie
Van oefeningen en daadwerkelijke calamiteiten op de luchthaven worden evaluaties opgesteld. Deze
evaluaties worden verwerkt in de actualisatie van het rampbestrijdingsplan en dienen ter verbetering van
de multidisciplinaire crisisbeheersing in het algemeen en de operationele inzetprocedures met
betrekking tot de luchthaven in het bijzonder.
Dit plan is geactualiseerd, onder andere naar aanleiding van de tweejaarlijkse oefeningen op 28
november 2014 en 22 november 2016. Tevens zijn een aantal aandachtspunten verwerkt naar
aanleiding van de terroristische dreiging op 17 november 2016. Daarnaast wordt er in dit plan aandacht
geschonken aan het feit dat de luchthaven momenteel onderhavig is aan uitbreidingswerkzaamheden
aan de noord en oostzijde van het hoofdgebouw.
Leeswijzer
Het rampbestrijdingsplan Rotterdam The Hague Airport (RTHA) bevat een inleiding en drie
hoofdstukken:
De inleiding bevat algemene bepalingen, die vooral procedureel van aard zijn.
Hoofdstuk 1 beschrijft de operationele crisisbeheersing.
Hoofdstuk 2 beschrijft de luchthaven en operationele informatie (objectgegevens).
Hoofdstuk 3 benoemt de incidentscenario’s, waarbij multidisciplinaire samenwerking op de luchthaven
van belang is.
In de bijlagen zijn aanvullende uitwerkingen van dit plan opgenomen inclusief het vaststellingsbesluit en
versiebeheer.
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H1 Operationele crisisbeheersing
1.1 Bestuurlijke & Operationele Coördinatie
De Commissie van Overleg (CvO) is het crisisteam/actiecentrum van RTHA en in eerste instantie
verantwoordelijk voor het opstarten en aansturen van de processen tijdens een crisissituatie, waarbij de
KMar-functionaris in het CvO de liaisonfunctie vervult tussen de OvD-P KMar in het CoPI en het CvO.
De OvD-P KMar stuurt de politieprocessen aan op het luchthaventerrein en de
luchthavenvertegenwoordigers de luchthavenprocessen. Voor de bestuurlijke en operationele
coördinatie is de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) van toepassing.
Op het moment dat het CoPI operationeel is, wordt deze verantwoordelijk voor de
calamiteitenbestrijding. De CvO blijft het actiecentrum van waaruit de overige luchthavenprocessen
worden gecoördineerd en het CoPI ondersteund.
De CvO wordt voorgezeten door de Duty Manager Operations (DMO) van RTHA en bestaat uit de
volgende vaste functionarissen:
• Duty Manager Operations (DMO), Voorzitter CvO.
• Duty Manager Security (DMS).
• Vertegenwoordiger KMar, Brigade Zuid-Holland.
• Vertegenwoordiger luchtvaartmaatschappij of diens afhandelaar.
• Plotter.

1.2 Crisisbeheersingsprocessen
•
•
•
•
•
•
•

Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen.
Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
Handreiking Crisisbeheersing op luchthavens.
Calamiteitenplan RTHA.
Overdrachtsprotocol (operationele) leiding en coördinatie bij een calamiteit op RTHA.
Een VOR; Vliegtuigvoorval Rotterdam The Hague Airport.
Matrix RTHA/Bevolkingszorg.

1.3 Alarmering & Opschaling
RTHA kent de volgende vliegtuig-gerelateerde situaties:
• Voorzorgslanding (VOR 1).
• Noodlanding (VOR 2, 3 en 4).
• Crash (VOR 5, 6 en 7).
Voor uitleg en hantering van deze begrippen zie §1.4. De alarmvorm Vliegtuigvoorval Rotterdam The
Hague Airport (VOR) wordt door de Duty Manager Operations (DMO) ingesteld, wanneer een voorval of
ongeval met een luchtvaartuig heeft plaatsgevonden, of wanneer informatie is ontvangen dat een
ongeval zeer waarschijnlijk of onvermijdelijk is.
Aan een VOR is niet automatisch een GRIP-alarmering gekoppeld. In Bijlage I is een overzicht
opgenomen van het uitrukvoorstel per discipline bij een VOR-melding.
Bij een VOR 1 melding wordt de OvD-B door de meldkamer per pager gealarmeerd met
het verzoek contact op te nemen met de meldkamer. Naar aanleiding van deze alarmering
neemt de OvD-B contact op met de DMO luchthaven en kan besluiten voor eventuele verdere
opschaling.
Indien VOR 1 t/m 7 niet leiden tot een GRIP-incident, wordt wel de OvD Bevolkingszorg
door de meldkamer brandweer op de hoogte gebracht.
Acties:
• RTHA alarmeert de meldkamers van de operationele diensten, luchthavenbrandweer en
Koninklijke Marechaussee (KMar).
• Luchthavenbrandweer bemant voertuigen en rukt uit.
• Brandweer: OvD-B gaat naar de luchthaven en alarmeert eventueel extra potentieel na overleg
met de DMO. De DMO is telefonisch bereikbaar. Telefoonnummers zijn opgenomen in
hoofdstuk 2.4.5 Operationele informatie.
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•

Regionale brandweer, GHOR, KMar en Politie Eenheid Rotterdam alarmeert volgens
uitrukvoorstel hulpverleningsdiensten VOR-melding (zie Bijlage I).

1.4 Leiding & Coördinatie
Overdrachtsprotocol Rotterdam The Hague Airport
(Operationele) leiding en coördinatie bij een calamiteit op RTHA (ook opgenomen in de Alarmregeling
van RTHA). Zie Bijlage I
Onderscheiden worden:
Overdracht operationele leiding op plaats calamiteit (OSC
OvD-B)
Overdracht algemene leiding en coördinatie op/rond plaats calamiteit (CvO
VOR 1
VOR 2

VOR 2
t/m 72

CoPI)

De overheidsdiensten komen (in beginsel) niet ter plaatse.
De Officier van Dienst (OvD-B) komt van de overheidsbrandweer. Deze meldt zijn aanwezigheid
persoonlijk zo snel mogelijk telefonisch aan de voorzitter van de Commissie van Overleg (CVO); de
Duty Manager Operations (DMO) zal doorgaans als voorzitter van het CVO optreden. Indien de
OvD-B zijn aanwezigheid niet (meer) noodzakelijk acht kan hij besluiten de leiding niet over te nemen
c.q. geeft hij de leiding (terug) aan OSC en meldt hij zich af in de CVO, nadat hij de CVO heeft
ge(de)brieft.
I.
De On Scene Commander (OSC) heeft de operationele leiding over de brandbestrijding,
hulpverlening en redding op de plaats van de calamiteit totdat de dienstdoende Officier van
Dienst Brw (OvD-B) van de overheidsbrandweer is gearriveerd en de operationele leiding
van de OSC heeft overgenomen.
II.

De OvD-B begeeft zich na aankomst op Rotterdam The Hague Airport direct naar de locatie
van de calamiteit, laat zich briefen door de OSC en neemt de operationele leiding van de
OSC over. De OvD-B geeft expliciet het moment aan waarop de operationele leiding en
coördinatie van de OSC worden overgenomen. Het exacte tijdstip van overdracht wordt
doorgegeven aan de meldkamer en door de plotter in de CVO geregistreerd.

III.

Indien de OvD-B zijn aanwezigheid niet (meer) noodzakelijk acht kan hij besluiten de leiding
niet over te nemen c.q. geeft hij de leiding (terug) aan de OSC en meldt hij zich af in de
CVO, nadat hij de CVO heeft ge(de)brieft.

IV.

Wanneer er door één van de leidinggevenden van de operationele (overheids-)diensten
een GRIP-fase wordt afgekondigd, wordt er een Commando Plaats Incident (CoPI)
gealarmeerd en ingericht.

V.

Zodra de Leider CoPI - ter plaatse komt meldt deze zijn aanwezigheid per telefoon
persoonlijk aan de voorzitter van de Commissie van Overleg; de Duty Manager Operations
zal doorgaans als voorzitter van de CVO optreden.
Zodra het eerste plenaire overleg van het CoPI plaatsvindt, wordt het CoPI door de
voorzitter van de CVO gebrieft met betrekking tot de actuele stand van zaken en de
verwachte ontwikkelingen. De vastgestelde GRIP-fase wordt bevestigd en er worden
afspraken gemaakt met de voorzitter van de CVO ten aanzien van de vergaderfrequentie
van het CoPI in relatie tot die van de CVO. Zodra het CoPI operationeel is voorziet de CVO
in een liaison, zijnde de voorzitter van de CVO (de Duty Manager Operations), die zich op
de afgesproken vergader-momenten meldt in het CoPI.

VI.

De Leider CoPI geeft expliciet het moment aan waarop het CoPI operationeel is en de
algemene leiding en coördinatie van de CvO wordt overgenomen. Het exacte tijdstip van
overdracht wordt doorgegeven aan de RAC en door de plotter in de CVO geregistreerd.
Zodra het CoPI besluit dat de GRIP-situatie wordt opgeheven, vindt in het CoPI de
overdracht van de algemene leiding en coördinatie plaats aan de voorzitter van de CvO. Het
exacte tijdstip van overdracht wordt doorgegeven aan de meldkamer en door de plotter in
de CvO geregistreerd. De OvD-B blijft de operationele leiding op de plaats van de calamiteit
houden.

VII.

Zodra de calamiteit onder controle is en de aanwezigheid van de OvD-B niet langer nodig
is, geeft hij de leiding terug aan de OSC en meldt hij zich af in de CvO, nadat hij de CvO
heeft ge(de)brieft.

2

In het geval van een VOR 2, 3 of 4 kan het voorkomen dat een eventueel aangekondigde noodlanding succesvol verloopt
alvorens de OvD-B ter plaatse is. In dat geval kan het zijn dat het al ‘einde alarm’ is en er afgeschaald wordt voordat de
commando-overdracht heeft plaatsgevonden. Omdat er voorkomend al processen zijn opgestart is het gewenst dat de OvD-B
alsnog ter plaatse gaat ter evaluatie en afronding.
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1.4.1 Operationele afspraken Politie Eenheid Rotterdam en KMar
•
•
•
•
•

Zowel de KMar als de Politie Eenheid Rotterdam laat zich vertegenwoordigen in het CoPI.
De KMar is verantwoordelijk voor de politieprocessen op het terrein van RTHA.
Politie is verantwoordelijk voor de politieprocessen buiten het terrein van RTHA.
Indien Politie op het terrein ondersteuning levert aan de KMar, dan staat deze ondersteuning
onder aansturing van de KMar.
De operationele leiding over de calamiteit is in handen van de Leider CoPI.

1.5 Crisiscommunicatie
Tijdens een incident waarbij wordt opgeschaald conform de GRIP-regeling is de afdeling communicatie
van de VRR verantwoordelijk voor de coördinatie van de (operationele) communicatie over het incident.
Ook zal bij een calamiteit de afdeling communicatie van de VRR de communicatieoperatie opstarten en
eerste boodschappen namens de hulpdiensten versturen.
De KMar voert op het terrein van RTHA politietaken uit onder verantwoordelijkheid van lokaal bevoegd
gezag. De communicatieadviseur van de KMar verzorgt de woordvoering tijdens (reguliere
bedrijfsvoering en) incidenten op de luchthaven.
Als er wordt gealarmeerd en opgeschaald naar GRIP 1, levert de VRR3 een communicatieadviseur aan
het CoPI. Deze stemt de te voeren communicatiestrategie en de woordvoeringslijn (inclusief de
boodschap en in te zetten middelen) voortdurend af met de woordvoerder van de KMar.
Tijdens een GRIP 2 wordt de sectie Communicatie ROT ook operationeel. De sectie Communicatie
ROT bestaat uit minimaal twee communicatieadviseurs van de VRR. Deze sectie is verantwoordelijk
voor de coördinatie van de communicatie, de aanpak en de inzet van een aantal
communicatiemiddelen.
Op het moment dat er sprake is van een GRIP 3 of 4 wordt een communicatieadviseur van de
gemeente Rotterdam aan het GBT en/of RBT toegevoegd. Deze is samen met de burgemeester
verantwoordelijk voor de strategische communicatie door het GBT en/of RBT. (Voor verdere uitwerking
van de crisiscommunicatie zie het Regionaal Crisisplan).
Het Operationeel piket RTHA is verantwoordelijk de voor woordvoering en communicatie (ondersteund
door medewerker Marketing en Communicatie RTHA) over RTHA (zie blz. 11 - Vertegenwoordiging
CoPI). De betrokken luchtvaartmaatschappij(en) is/zijn verantwoordelijk voor alle communicatie over
deze luchtvaartmaatschappij en het vliegtuig. De communicatie wordt in overleg met betrokken partijen
gevoerd.

1.6 Informatiemanagement
Het informatiemanagement is gericht op het verkrijgen van een door alle hulpverlenende diensten
gedeeld beeld van de betreffende calamiteit; de aard, omvang en effecten daarvan; de verwachte
ontwikkeling (scenariovorming) van de calamiteit; en de gestelde doelen, prioriteiten en genomen
beslissingen in de incidentbestrijding.

3

Ingeval van een terroristische dreiging of aanslag wordt de communicatieadviseur in het CoPI geleverd door Politie Eenheid
Rotterdam.
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H2 Objectgegevens
2.1 Algemene informatie
Vanaf RTHA wordt er gevlogen op voornamelijk bestemmingen in Europa. Hoewel er voornamelijk
tussen 06.00 uur en 01.00 uur wordt gevlogen, is RTHA 24 uur per dag open (in de nachtelijke uren
voor onder andere maatschappelijk/militair/overheidsverkeer, business jets en uitwijkende vliegtuigen in
verband met weersomstandigheden elders).
Op RTHA vinden jaarlijks circa 60.000 vliegbewegingen plaats. Het maximaal te verwachten inzittenden
in een vliegtuig voor RTHA is een uitwijkende Boeing 747-400 met circa 450 stoelen.
Vliegtuigen die regelmatig op RTHA landen kunnen tussen de 50 (Fokker-50) tot 189 inzittenden
(Boeings-737-800) aan boord hebben. Een zakenvliegtuig bevat maximaal 19 zitplaatsen en een
sportvliegtuig en een lesvliegtuig circa 4 zitplaatsen. Zie Bijlage II.

2.1.1 Uitbreidingswerkzaamheden hoofdgebouw
In het kader van de toekomstige uitbreiding van RTHA , is het gebied rondom het hoofdgebouw
(aankomst en vertrek), onderhavig aan verbouwingswerkzaamheden. Deze gefaseerde
verbouwingswerkzaamheden, waarvan de verwachting is dat deze medio 2019 zijn voltooid, vereisen
tussentijdse oplossingen waar het gaat om passagiers- en bagageverhandelingen. Dit omvat gedurende
de 1e fase in hoofdzin de plaatsing van een tijdelijk (tent-)gebouw, gekoppeld aan de noordzijde van het
hoofdgebouw. Deze (tussentijdse) objectuitbreiding valt echter nog steeds binnen de reguliere
afspraken en optreden brandweer “Scenario 4 Brand of hulpverlening in gebouwen RTHA”.
Daarnaast worden ook de in dit plan opgenomen afspraken, betreffende specifiek gebouwgebruik
(onder andere opvang) tijdens een incident niet beïnvloed. De opstelplaats MCU/VC blijft op de
oorspronkelijke locatie staan. Zie hiervoor § 2.4.5 en vervolgens Bijlage III. Voertuigen worden te allen
tijde naar deze locatie begeleid.

2.2 Verzorgingsgebied luchthavenbrandweer

Gebied A:
Omvat het gebied van de luchthaven.
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Gebied B:
Omvat het hieronder omschreven gebied met uitzondering van gebied A. Indien een vliegtuigongeval
plaatsvindt in dit gebied, rukt de luchthavenbrandweer uit op initiatief van de Duty Manager Operations,
maar dit valt buiten de begrenzing van de luchthaven en onder de bevelvoering van de
overheidsdiensten.
Gebied B is ten opzichte van de luchthaven als volgt begrensd (150m links en rechts van de baan en
1000m voor en achter de baan):
in het Noorden tot de Doenkade;
in het Oosten door de Doenkade en de Randstadrail spoorlijn;
in het Zuiden door de Fairoaksbaan;
in het westen tot en met de Delftweg.
In de tekening van het B-gebied zijn de belangrijke hoekpunten van het gebied voorzien van de x,y
coördinaten
De wijk Schiebroek valt buiten het verzorgingsgebied van de luchthavenbrandweer gezien de grote
omweg die gemaakt zou moeten worden om dit gebied vanaf de luchthaven te bereiken.
Directe gebied buiten A/ B:
Hoewel in principe het gebied buiten A en B ook buiten de in dit document gedimensioneerde
begrenzing van de luchthavenbrandweer valt, en staat onder de bevelvoering van de overheidsdiensten,
betreft een op gebied B aansluitend deel het zogenoemde ‘VFR’ (Visual Flight Rules) gebied. Dit virtuele
gebied, grenst globaal tussen de snelweg A4, de provinciale weg N471, en met de regiogrens van
Veiligheidsregio Haaglanden. Het betreft een aan zichtvliegvoorschriften gekoppelde separaat gebied
(vliegroutes en VFR-circuit) waarbij de (VFR) vluchten rond het vliegveld alleen uitgevoerd worden met
toestemming van de verkeersleiding RTHA. Afgesproken is dat wanneer in dit gebied een
vliegtuigongeval plaatsvindt de luchthavenbrandweer op initiatief van de Duty Manager Operations uit
zal rukken, en onder bevelvoering van de overheidsdiensten bijstand en assistentie verleent.
Bereikbaarheid:
De functionele bereikbaarheid, aanrijdroutes en toegangsmogelijkheden, van gebied A zijn in dit
document geborgd en beschreven. Voor het gebied B en daarbuiten zal de bereikbaarheid onderhavig
zijn aan de lokaal aanwezige geografie, gebiedsbestemming en infra. Omdat het hier betreffende gebied
doorgaans agrarisch is ingericht, geldt dit ook voor de infrastructuur. Zeker bij nat weer zal de in de
weilandgebieden aanwezige infra niet altijd bestand blijken tegen de materiele belasting ervan door
hulpverleningsdiensten en is dus sprake van beperkte/ belemmerde bereikbaarheid. Het spreekt echter
voor zich dat er te allen tijde, en middels de meest effectieve operationele (materiele en personele),
tactische en strategische mogelijkheden, er vanuit de VRR en de luchthavenbrandweer RTHA, wordt
ingezet op uitvoering van de incidentbestrijdingstaken.

2.3 Bereikbaarheidsgegevens RTHA
Naam bedrijf
Adresgegevens
Telefoon (informatiebalie)
Hoofdactiviteit

Rotterdam The Hague Airport
Rotterdam Airportplein 60, 3045 AP, Rotterdam
010–44 63 444
Vervoer van mensen en goederen

2.4 Operationele informatie
2.4.1 Opstellocatie voor de 1e voertuigen
•
•
•
•

MCU/VC: De Mobiele Commando Unit en Verbindings-Commando Unit gaan naar UGS A
(Poort 18).
Brandweer: Het 1e peloton gaat naar UGS A (Poort 18).
GHOR: De 1e vijf ambulances gaan naar UGS A (Poort 18).
Politie: 5 eenheden worden gegarandeerd ter plaatse gestuurd samen met een Chef van Dienst.
De reden hiervan is om z.s.m. alle toegangswegen tot de luchthaven te kunnen blokkeren. Het
gaat om de onderstaande kruispunten:
- Verkeersposten op de aansluiting Doenkade en A-13
- Verkeerspost Vliegveldweg en Doenkade
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•

- Fairoaksbaan / Gilze-Rijenstraat
- Achterdijk / Zuiderlaan
KMar: Het eerste voertuig gaat naar UGS A (Poort 18) voor de opvang van de 1e voertuigen van
de overige hulpdiensten (verder conform inzetschema VOR).

NB. Een (1) eenheid van Politie, samen met de OvD-Politie meldt zich bij de brigade Zuid-Holland
op de Brandenburgbaan 6.

2.4.2 Uitgangsstellingen
De overige hulpverleningsvoertuigen gaan naar de twee uitgangsstellingen, zoals deze in overleg
tussen Politie, Brandweer, GHOR en KMar bepaald zijn:
UGS-C

Matlingeweg (rechter rijstrook oostelijke rijbaan voor de kruising met de Vlaardingweg)

UGS-D

G.K. van Hogendorpweg (vanuit centrumkant gezien vóór het Van LimburgStirumplein/ afslag Melanchtonweg) opstellen.

2.4.3 Loodsposten voor bijstand van buiten de regio
Ten behoeve van de bijstandverlenende brandweer en ambulance eenheden van buiten de regio
Rotterdam-Rijnmond zijn loodsposten vastgesteld. Het loodspostenoverzicht staat in LCMS en is
bekend bij de meldkamer.

2.4.4 Melden van de voertuigen indien noodzakelijk op RTHA
Voertuigen melden zich (in principe) bij UGS A (Poort 18). Na overleg worden de eenheden onder
begeleiding van een voertuig van RTHA naar de plaats van het ongeval of uitgangspositie geleid. Het is
ook mogelijk dat de eenheden worden verzocht om door te rijden naar een punt op het terrein, dat is
aangegeven door het commandovoertuig (B1) van RTHA.
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2.4.5 Operationele informatie

Operationele informatie
Primaire Opstellocatie/
Opvangpunt voertuigen

UGS A (Poort 18), zie § 2.4 en Bijlage III.
•
•
•

Na overleg worden de eenheden onder begeleiding van een
voertuig van RTHA naar de plaats van het incident of de
uitgangspositie geleid.
Eenheden kunnen ook worden verzocht om door te rijden naar
een ander aangegeven punt binnen het luchthaventerrein (door
commandovoertuig (B1) van RTHA).
De KMar zet een verkeerscirculatie uit en kan anders beslissen.

Voorbereide plaats CoPI
(MCU/VC)

Hoofdlocatie
De voorbereide plaats van de MCU/VC betreft de opstellocatie aan de
oostzijde van het hoofdgebouw. Zie Bijlage III.

Oordeels en
beeldvorming
ALGEMEEN

•
•
•
•
•

Afdeling Operations: 010–44 63 450/ 44 63 453
Duty Manager Operations bij start incident: 010–44 63 456
Duty Manager Operations bij zitting in CvO: 010–44 63 457
Noodnummer OPSCENT (Landelijke Meldkamer KMar):
020–603 77 49
Noodnet: 18 806

Communicatie tussen
overheidsbrandweer en
RTHA

•
•

C2000 Incidentkanaal wordt door de meldkamer bepaald.
Communicatie tussen de operationeel leidinggevenden
(OSC – BV – OD) verloopt via BV-NET xx

Communicatie met OSC

•

De communicatie met de OSC verloopt in principe via de
gespreksgroepkoppeling GELI-RTHA met BV-NET xx

De koppeling is zo ingericht dat, gelet op de korte responsetijd van de
luchthavenbrandweer, dat de OSC zelf niet hoeft te schakelen.
Bereikbaarheid CoPI

•
•
•

MCU bereikbaar op 06-10184762
VC.901 bereikbaar op 06-22918049
VC.902 bereikbaar op 06-10184765

Bereikbaarheid KMar

•

OvD-P KMAR: 06-51216285

Vertegenwoordiger in het
CoPI

De voorzitter van de CvO is beschikbaar als
bedrijfsvertegenwoordiger in het CoPI.

Vertegenwoordiger in het
ROT en BT

•
•

Het operationeel piket kan, indien noodzakelijk, als
bedrijfsvertegenwoordiger in het ROT optreden.
Directie piket RTHA kan, indien noodzakelijk, als
bedrijfsvertegenwoordiger in het BT optreden.

CvO

In het hoofdgebouw (Entresol van de passagehal 1ste verdieping:
hier wordt door RTHA het Commissie van Overleg (CvO) ingericht.
De CvO bestaat uit de Duty Manager Operations (DMO) van de
Havendienst (als voorzitter CvO), de Duty Manager Security (DMS),
de KMar en AviaPartner (als vertegenwoordiger van het
afhandelingbedrijf) en eventueel een vertegenwoordiger van de
betrokken luchtvaartmaatschappij.

Persvoorlichting

De pers wordt opgevangen in kamer 1.72.
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SIS

Verwanten kunnen bellen naar Verwantencontact 088–269 00 00
(Frontoffice SIS). Wordt geactiveerd door Bevolkingszorg.

Slachtoffers niet
Nederlandse nationaliteit

Consulaire bijstand - zie document Ambassade Procedure (en §3.6).

Validatie, Verificatie en
Identificatie van
slachtoffers

Zie document Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen voor
uitwerking proces.

Opvang (licht) gewonden

Houdt rekening met het feit dat passagiersinformatie van de
luchtvaartmaatschappij beperkte informatie biedt, zoals de naam van
de passagier op basis van het gebruikte paspoort. Deze informatie is
niet voldoende om te kunnen vaststellen of een persoon welke op de
passagierslijst staat ook daadwerkelijk aan boord is geweest!
Worldhotel Wings4 – via achterzijde (airside naar hangar van het
hotel).

Morgue (doden)

Hangar, gebouw 46.

Opvang niet-gewonde/
lopende passagiers

Worldhotel Wings5 – via achterzijde (airside naar hangar van het
hotel).
In afwachting van primaire en/of secundaire triage dienen deze
passagiers op deze locatie te blijven. Dit is een dringend verzoek
aan de passagiers. GHOR beslist na triage of vervoer naar een
ziekenhuis wel of niet noodzakelijk is.
Indien transport naar een ziekenhuis noodzakelijk is, gebeurt dit
onder verantwoordelijkheid van het CoPI.

Opvang familie

Worldhotel Wings – relaties/verwanten via hoofdingang (landzijde)
van het hotel, hotelmedewerkers verwijzen door.

Hereniging familie met
reizigers
Hoofd- en andere
ingangen

Worldhotel Wings - afhankelijk van welke ruimtes beschikbaar zijn.
I)
•
•
•

Primaire toegangspoort hulpdiensten: UGS A (Poort 18)
- (Zie Bijlage III)
Poort 18 is de enige poort die 24 uur per dag is bemand.
Meldlocatie alle hulpdiensten behorende tot de 1e vijf
ambulances, 1e peloton brandweer, MCU/VCU (units) en CoPI
leden.
Meldlocatie voertuigen afgeroepen vanuit de uitgangsstellingen of
vanuit loodsposten.

II)

Alternatieve toegang/afvoer: UGS B (Poort 19) - (Zie
Bijlage III)

•
•
•

Bereikbaar via Fairoaksbaan
Poort 19 is niet permanent 24/7 bemand.
Poort 19 is in de regel alleen bemand tussen 05.30 uur en 22.00
uur.
Openen poort uitsluitend na overleg met RTHA door security
RTHA.
Noodzakelijke toegang zal zo snel mogelijk door de Duty
Manager Operations (010-4463456) te worden geregeld

•
•

4

Bij elk incident wordt ter plekke bepaald welke ruimtes in gebruik kunnen worden genomen: afhankelijk van welke ruimtes
beschikbaar zijn en welke taken opgepakt moeten worden. De eerste opvang vindt in principe plaats in de hangar, tenzij daar een
groot evenement plaatsvindt. Dan wordt in overleg met de directie van het hotel uitgeweken naar een andere ruimte.
5 Idem.
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III)
•
•
•

Overige toegangspoorten & hekken.
Dienen als extra optionele toegang en/of uitgang, o.a. bedoeld
voor de afvoer van gewonden.
Poorten zijn semi (poort 19) of permanent (poort 18) bemand.
Hekken zijn niet bemand.

Via Fairoaksbaan:
• Hek 16 (tussen hangar, Wingshotel en RAS/IAS).
• Hek 20 (Jetcenter, gebouw 47 met VIP-lounges).
• Hek 22 (tussen Erasmus Catering en Trauma Helicopter).
• Hek 23 (achterzijde gebouw 48b, naast Erasmus Catering).
Via Vliegveldweg:
• Hek 3 (Noordzijde vliegveldweg).
Via Doenkade (vanaf de A13):
• Hek 7 (pas na komst van securitypersoneel bemand hek).
Via G.K van Hogendorpweg (N471):
• Hek 8.
Via Bovendijk (secundair en vanaf de Doenkade):
• Hek 9 en Hek 10.
Uitgang ambulances

Afhankelijk van de locatie en aard van het incident worden de aan- en
afvoerroute(s) bepaald (Poort 19 is hiervoor een goede optie).

Uitgangstellingen
RTHA

Door de MKB zal duidelijk worden aangegeven:

Uitgangsstellingen
buiten gebied RTHA

•
•

welke uitgangsstelling (UGS) er gebruikt gaat worden.
Hoe de verdeling van het potentieel plaatsvindt (het potentieel
direct naar RTHA en welk naar een andere uitgangsstelling).

UGS C : Matlingeweg (Spaanse polder)
Rechterrijstrook, Oostbaan voor kruising met Vlaardingweg.
UGS D: G.K. van Hogendorpweg (N471):
Vanuit Centrumkant, voor het van Limburg-Stirumplein (vluchtstrook)
•
•
•

Verdeling potentieel

RBP Rotterdam The Hague Airport
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H3 Scenario’s en beeldvorming
3.1 Scenario’s en beeldvorming
De scenario’s die op de luchthaven en rondom de luchthaven van toepassing kunnen zijn, zijn onder te
brengen in 3 locaties/onderdelen en zes categorieën:
1. Rondom RTHA
I.
Luchtvaartongeval zeer nabij of op RTHA.
II.
Luchtvaartongeval in de regio anders dan op of zeer nabij RTHA6.
III.
Luchtvaartongeval buiten de regio met veel inzittenden met bestemming of vertrekpunt
RTHA.
2. Op de luchthaven
IV.
Brand of hulpverlening in gebouwen RTHA.
3. In het vliegtuig
V.
Kaping/gijzeling/bommelding
VI.
Infectieziekten.
3.2 Rondom RTHA
De scenario’s worden hieronder kort benoemd:
3.2.1 Scenario 1 Luchtvaartongeval zeer nabij (B gebied) of op RTHA
Aandachtspunten bij Scenario 1
Afhankelijk van de beschikbare tijd en de aanvliegroute zullen door Politie de volgende wegen
preventief worden afgesloten:
• Bij aanvliegroute baan 06 dan afsluiting: A-13 en de Vliegveldweg
• Bij aanvliegroute baan 24 dan afsluiting: G.K. van Hogendorpweg/ Bovendijk. Houd rekening
met infrastructuur in de omgeving, zoals Randstadrail, station Meijersplein en HSL.

6

De herinrichting naar de nieuwe landelijke meldkamerclassificering luchtvaartongevallen zal geen effecten hebben op het
regionale optreden binnen de gebieden A en B. Wel zal er vanuit dezelfde herinrichting, en (inter-)nationale luchthavenwetgeving
(EASA), regionaal moeten worden (her-)overwogen of de huidige duiding en inrichtingen van de (directe) gebieden buiten gebied
B, ook toekomstgericht voldoet. Momenteel geldt hier nog steeds het reguliere brandweeroptreden als (wettelijk) uitgangspunt,
waarbij bijstand zal worden verleent door de luchthavenbrandweer.
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In samenwerking met de KMar (die politiezorg op luchthaventerrein levert) worden de volgende
toegangen bewaakt (zie Bijlage III voor plattegrond):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verkeersposten op de aansluiting Doenkade en A-13; Politie.
Verkeerspost op de kruising Vliegveldweg / Rotterdam Airportbaan; KMar.
Kruising Linatebaan / Vliegveldweg thv Rode Hek; KMar.
Verkeerspost Vliegveldweg en Doenkade; Politie.
Fairoaksbaan / Gilze-Rijenstraat; Politie.
Achterdijk / Zuiderlaan; Politie.

Bij afvoer van veel gewonden moeten de (snel)wegen in de wijde omgeving van RTHA verkeersluw
gemaakt worden.
Toegangen op het terrein worden bewaakt door KMar. Toegangen buiten het terrein worden
bewaakt door Politie (gearceerde delen):

RBP Rotterdam The Hague Airport
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3.2.2 Scenario 2 Luchtvaartongeval in de regio anders dan op of zeer nabij RTHA
Aandachtspunten bij Scenario 2
Indien het vliegtuig van RTHA vertrokken is, of RTHA als bestemming heeft, dient rekening gehouden
te worden met familieleden en afhalers van familieleden en persbelangstelling op de luchthaven.

3.2.3 Scenario 3 Luchtvaartongeval buiten de regio met veel inzittenden met bestemming of vertrekpunt
RTHA
Aandachtspunten bij Scenario 3
In Nederland:
Melding & Alarmering
• Melding kan binnenkomen via Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) of 112 (meldkamer
betreffende veiligheidsregio)
• Bij 112 melding informeert meldkamer betreffende veiligheidsregio, de Meldkamer Rotterdam
Opschaling
• Zowel betreffende veiligheidsregio als VRR schalen op naar GRIP 2 (of hoger)
Leiding & Coördinatie
• Bestrijding vindt plaats onder gezag van de Burgemeester/Voorzitter Veiligheidsregio
betreffende veiligheidsregio
• ROT Rotterdam ondersteunt betreffende veiligheidsregio
Liaisons
• Operationeel Piket RTHA sluit aan als liaison in ROT Rotterdam
• Meldkamer Rotterdam stuurt (op verzoek) een functionaris op leidinggevend niveau met een
multidisciplinaire focus en Informatiemanager naar het ROT desbetreffende veiligheidsregio
• Meldkamer Rotterdam stuurt LC Rotterdam en Informatiemanager richting RTHA om
luchthaven te ondersteunen
Informatiemanagement
• Informatiewisseling betreffende veiligheidsregio met RTHA verloopt via ROT Rotterdam
• Alle relevante informatie, waaronder actuele contactgegevens worden gedeeld via LCMS
• Vlucht- en vliegtuiggegevens zijn enkel bekend bij de vertrek- en ontvangende vliegvelden.
Vluchtgegevens worden zo snel als mogelijk aangeleverd door CvO RTHA, van Meldkamer
Rotterdam/ ROT Rotterdam aan betreffende veiligheidsregio
Crisiscommunicatie
• Betreffende veiligheidsregio stemt communicatiestrategie af met Hoofd Communicatie ROT
VRR én Operationeel Piket RTHA
• Afstemming met CvO RTHA en voorlichting luchtmaatschappij vindt plaats via ROT
Rotterdam
In het buitenland:
• Repatriëren of opvangen van slachtoffers van de ‘eigen’ burgers die in het vliegtuig zaten
vanuit het buitenland.
• Opvang en verdere verzorging van de slachtoffers die weer in Nederland zijn aangekomen. Het
kan daarbij gaan om doden (hulp bij identificatie), gewonden en anderszins getroffenen.
• Coördinatie van de informatievoorziening en de hulpverleningsactiviteiten vanuit Nederland.
•

Indien het vliegtuig van RTHA vertrokken is, of RTHA als bestemming heeft, dient ook
rekening gehouden te worden met familieleden en afhalers van familieleden en
persbelangstelling op de luchthaven.
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3.3 Op de luchthaven
3.3.1 Scenario 4 Brand of hulpverlening in gebouwen RTHA
Aandachtspunt bij Scenario 4
De brandbestrijding of hulpverlening vindt plaats volgens de reguliere hulpverleningsprocessen door
de overheidsbrandweer. De overheidsbrandweer wordt hierbij ondersteund door de bedrijfsbrandweer
van de luchthaven.

3.4 In het vliegtuig
3.4.1 Scenario 5 Kaping
Aandachtspunt bij scenario 5
Als er een kaping is of een schietincident, dan zal de KMar haar politieprocessen gaan uitvoeren.
Meerdere specialistische eenheden zijn hierbij betrokken, zoals de Politie afdeling Luchtvaart,
Interventie en Forensische Opsporing. Afhankelijk van waar een schietincident plaatsvindt of waar het
gekaapte vliegtuig komt te staan, wordt per situatie bekeken of overige vliegtuigen wel of niet kunnen
vliegen.
Als een schietincident in de stationshal plaatsvindt, dan zal mogelijk de stationshal ontruimd worden,
waardoor passagiers niet kunnen inchecken en dus ook niet kunnen vliegen.
Bij een kaping wordt getracht het vliegtuig door de luchtverkeersleiding naar de vooraf vastgestelde
positie te dirigeren.

3.4.2 Scenario 6 Infectieziekten
Aandachtspunt bij scenario 6
RTHA is een categorie B-vliegveld. Dat wil zeggen dat het voorzieningsniveau lager is dan een
categorie A vliegveld (Amsterdam-Schiphol).
Wanneer er sprake is van een infectieziekte zal altijd de arts infectieziekten van de GGD-RotterdamRijnmond betrokken worden. Zie ook Incidentbestrijdingsplan Infectieziekten (IBP-I).

3.5 Werkwijzen scenario’s terroristische dreiging en aanslag
Zie IBP Terrorisme voor de werkwijzen met betrekking tot de scenario’s terroristische dreiging en
aanslag.
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3.6 Landelijke scenario’s
Het Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen is een plan die op hoofdlijnen de nationale
uitgangspunten en (samenwerkings-)afspraken beschrijft bij de gezamenlijke aanpak van
burgerluchtvaartongevallen in het binnenland en luchtvaarongevallen in het buiten met Nederlandse
slachtoffers.
Het betreft een overkoepelend plan en refereert naar onderliggende plannen zoals dit RBP. In het
Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen worden de volgende scenario’s beschreven voor
luchtvaartongevallen:
1. In Nederland op een luchthaven
2. In Nederland buiten een luchthaven
3. Op de Noordzee
4. In het buitenland en op internationale wateren
De scenario’s beschreven in het RBP RTHA vallen onder deze landelijke scenario’s7.

3.7 Overige aandachtspunten
3.7.1 Nationale crisisorganisatie
Houdt rekening met aandacht/bemoeienis vanuit het Rijk (MCCb & ICCb).

3.7.2 Ambassade Procedure
Het verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen biedt een staat die een diplomatieke
vertegenwoordiging uitzendt naar een andere staat (de zendstaat) de mogelijkheid consulaire
werkzaamheden te verrichten in de staat die een diplomatieke vertegenwoordiging van een andere
staat ontvangt (de ontvangststaat) ten behoeve van onderdanen van de zendstaat. Tot de consulaire
werkzaamheden behoort onder meer het verlenen van bijstand aan onderdanen. Het verdrag geeft de
ambassades en consulaten van zendstaten het recht zich vrijelijk in verbinding te stellen met hun
onderdanen en hen vrijelijk te bezoeken. De Nederlandse overheid moet buitenlandse ambassades en
consulaten in Nederland informeren in het geval er zich een crisis of calamiteit voordoet waarbij
buitenlanders zijn betrokken.
De ambassades richten zich vervolgens tot de gemeente Rotterdam met vragen over hun onderdanen.
De betrokken luchtvaartmaatschappijen stellen vragen over de bemanning en passagiers. De gemeente
Rotterdam stelt de ambassades op de hoogte van de verblijfplaats en toestand van hun onderdanen en
voert overleg over repatriëring van de slachtoffers. Ambassades kunnen via de Regionaal Operationeel
Leider het verzoek doen om met een delegatie het opvangcentrum voor de slachtoffers en de
ziekenhuizen, zo ook het plaats incident te mogen bezoeken. De burgemeester van de gemeente
Rotterdam besluit als Voorzitter GBT over het verlenen van deze toegang, hierbij rekening houdend
met de internationale verplichtingen, de effectiviteit van de rampenbestrijding en de veiligheid van het
ambassadepersoneel. Zie document Ambassade Procedure.

3.7.3 Onderzoeken
Houdt rekening met verschillende onderzoeken die kunnen worden opgestart, denk hierbij aan:
- Onderzoeksraad voor Veiligheid.
- Inspectie Veiligheid en Justitie.
- Inspectie Leefomgeving en Transport.
- Internationale onderzoeken.
- Politie afdeling Luchtvaart.
- Onderzoek door de betrokken luchtvaartmaatschappij(en).

7

Het Nationaal Crisisplan Luchtvaartongevallen staat op Viadesk in de map Multiplanvorming en kan tijdens relevante incidenten
geraadpleegd worden.
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Bijlage I Uitrukvoorstel hulpverleningsdiensten bij VOR-melding
Alarm
vorm

Van toepassing bij

Eerste
uitruksterkte
Brandweer8
Evt.
Luchthavenbrandweer
Geen uitruk
overheid, wel
informatie
Luchthavenbrandweer
2 TS
1 OvD-B
1 TOA
Luchthavenbrandweer
4 TS
1 HV-team
1 RV
1 AB
1 OvD-B
1 TOA
1 AG
1 HO

Eerste inzet
GHOR

Eerste inzet
Politie

Eerste inzet KMar

VOR 1

Voorzorgslandingen
of calamiteit9

Geen

Geen

1 eenheid naar
UGS A (poort 18)
1 mdw. naar
Havendienst

VOR 2

Noodlanding van
een vliegtuig met
1 – 6 personen aan
boord

2 ambulances
1 OvD-G
1 MMT

OvD-P (chef v
dienst)
Melden bij KMar
(OVD-P)

OVD-P (KMar)
1 mdw CvO
5 eenheden KMar

VOR 3

Noodlanding van
een vliegtuig met
7 – 54 personen aan
boord

5 ambulances
2 GGB (Noord en
Midden)
2 OvD-G
1 TC-VC
1 HAc
1 MMT
1 CvD-G
1 AC-GZ
1 OMAc
1 LKPsH

OvD-P en
5 eenheden politie

OVD-P (KMar)
1 mdw CvO
5 eenheden KMar

VOR 4

Noodlanding van
een vliegtuig met
> 54 personen aan
boord

Luchthavenbrandweer
1 brandweercompagnie
1 RV
1 AB
1 TOA
1 AG

20 ambulances
2 GGB (Noord en
Midden)
2 OvD-G
1 TC-VC
1 HAc
1 OMAc
1 MMT
1 CvD-G
1 AC-GZ
1 LKPsH

OvD-P en
5 eenheden politie

OVD-P (KMar)
1 mdw CvO
5 eenheden KMar

VOR 5

1. Crash van een
vliegtuig met 1 – 6
personen aan boord
2. Een ongeluk met
een vliegtuig
onderweg van of
naar een
afhandelingspositie
met 1 – 6 personen
aan boord
3. Een ongeluk met
een vliegtuig op een
afhandelingspositie
met 1 – 6 personen
aan boord

Luchthavenbrandweer
2 TS
1 OvD-B
1 TOA

2 ambulances
1 OvD-G
1 MMT

OvD-P en
5 eenheden politie

OVD-P (KMar)
1 mdw CvO
5 eenheden KMar

8

Per januari 2017 is de visie Grootschalig Brandweeroptreden 2012-2016 (GBO) het landelijk leidende document met de
betrekking tot de pelotonssamenstellingen bij grootschalige incidenten. Omdat de pelotons anders zullen worden samengesteld,
kan het gealarmeerde materieel afwijken van de samenstelling zo als momenteel benoemd in voorliggend document. Deze
aanpassingen met betrekking tot het materieel zijn natuurlijk niet van invloed op de gestelde taak en taakuitvoering.
9 Het betreft hier gebeurtenissen die direct met eigen middelen beheersbaar zijn en waarbij escalatie niet te verwachten is
(bijvoorbeeld een brandstoflekkage). Indien de calamiteit niet direct beheersbaar is of escalatie mogelijk is, dan zal direct worden
opgeschaald, afhankelijk van de situatie.
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VOR 6

VOR 7

1.Crash van een
vliegtuig met 7 – 54
personen aan boord
2. Een ongeluk met
een vliegtuig
onderweg van of
naar een
afhandelingspositie
met 7 – 54 personen
aan boord
3. Een ongeluk met
een vliegtuig op een
afhandelingspositie
met 7 – 54 personen
aan boord
1. Crash van een
vliegtuig met > 54
personen aan boord
2. Een ongeluk met
een vliegtuig
onderweg van of
naar een
afhandelingspositie
met > 54 personen
aan boord
3. Een ongeluk met
een vliegtuig op een
afhandelingspositie
met > 54 personen
aan boord

Luchthavenbrandweer
4 TS
1 HV-team
1 RV
1 AB
1 OvD-B
1 AG
1 TOA
1 HO

5 ambulances
2 GGB (Noord en
Midden)
2 OvD-G
1 TC-VC
1 HAc
1 OMAc
1 MMT
1 CvD-G
1 AC-GZ
1 LKPsH

OvD-P en
5 eenheden politie

OVD-P (KMar)
1 mdw CvO
5 eenheden KMar

Luchthavenbrandweer
1 brandweercompagnie
1 RV
1 AB
1 TOA
1 AG

20 ambulances
2 GGB (Noord en
Midden)
2 OvD-G
1 TC-VC
1 HAc
1 OMAc
1 MMT
1 CvD-G
1 AC-GZ
1 LKPSH

OvD-P en
5 eenheden politie

OVD-P (KMar)
1 mdw CvO
5 eenheden KMar

Overige
functionarissen
conform GRIPprocedure

Overige
functionarissen
conform GRIPprocedure

Overige
functionarissen
conform GRIPprocedure

De nieuwe landelijke meldkamerclassificering luchtvaartongevallen
Medio september 2018 worden, vanuit de herinrichting naar de nieuwe landelijke
meldkamerclassificering luchtvaartongevallen, de regionale waarden omgezet naar landelijk
generieke.
Dit betekend dat ieder luchtvaartongeval binnen de regio Rotterdam-Rijnmond op gelijke wijze,
en volgens de landelijke meldingsclassificaties (LMC) , worden geclassificeerd middels een
landelijk vastgesteld kenmerkenset (“parsertermen”). Voor meldingen binnen en vanuit het
luchthavengebied RTHA geldt dat de VOR meldingsclassificaties op gelijke wijze, maar
middels de landelijke parsertermen worden vertaald. Deze vertaling heeft alleen invloed op de
verwerking binnen het meldkamersysteem en de pagertekst /berichtgeving. De communicatie
tijdens het incident, de specifieke alarmering van materieel, blijven ongewijzigd en conform
regionale afspraken met RTHA.
NB. De regionale classificatie VOR 1 is echter niet verbonden met een vast landelijk
ongevalstype (OGLU). Het toe te passen ongevalstype zal hier vanuit de actuele situatie,
en vanuit contact RTHA-MK, worden bepaald.
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Bijlage II Overzicht vliegtuigen die regelmatig landen op RTHA
Vliegtuigen en inzittenden
RTHA is dagelijks opengesteld voor vliegtuigen variërend van kleine eenmotorige privé/lesvliegtuigen en
helikopters met een bezetting van max. 6 personen, tot commerciële, niet-commerciële en militaire
vliegtuigen met een bezetting van max. 189 (B737) passagiers, excl. bemanning.
Tevens bestaat de mogelijkheid dat RTHA wordt gebruikt als uitwijk luchthaven voor Schiphol (en
andere luchthavens) met grotere vliegtuigen met meer dan 189 passagiers, excl. bemanning
bijvoorbeeld een B747.
Voor militaire vliegtuigen die RTHA aandoen gelden nadere specifieke afspraken/ procedures.
Algemene groepsindeling vliegtuigtypen
Aantal zitplaatsen
0-40
40-70
70-120
120-180
180-250
Meer dan 250

Voorbeeldtypen
Cessna Citation, Dassault Falcon 7X
Fokker 50
Fokker 100, Fokker 70
Boeing B737, Airbus A319 en A320
Airbus A321, Boeing 737-800 en Boeing 737 - 900
Boeing B747, B767, B777 en MD11, Airbus A300, A310, A330 en A340

Cessna Citation

Dassault Falcon 7X

Fokker 50

Boeing 737-800
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Bijlage III Poorten en hekken
Opmerking opstelplaats MCU/ VC:
Gedurende de gefaseerde uitbreidingswerkzaamheden rondom het hoofdgebouw (B) (aankomst en
vertrekhal) – waarvan in 2019 de afronding wordt verwacht – betreft de opstelplaats van de MCU en VC
de oorspronkelijke opstellocatie aan de oostzijde van het hoofdgebouw10. Zie onderstaand plaatje en
uitvergroting op de volgende bladzijde.
Ten tijde van een incident zullen deze voertuigen en units conform de gemaakte afspraken naar deze
locatie worden begeleid.

10

De opstelplaats is van toepassing binnen het (RBP) kader van een vliegtuigincident.
Staat de aankomst-/ vertrekhal, cq de tijdelijke voorzieningen daaromheen, in brand dan betreft dit in principe een “ander type“
incident. In geval van een incident op RTHA is er voldoende ingerichte dynamiek om de opstelplaats desgewenst/ desnoods ter
plaatse aan te passen.
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Besluit tot Vaststelling
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,
overwegende en/of gelet op het belang van een goede afstemming in de preparatie
op en bestrijding van incidenten op of bij Rotterdam The Hague Airport,
besluit:
het Rampbestrijdingsplan Rotterdam The Hague Airport vast te stellen.
Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. [XX-XX-XXXX] te Rotterdam.

De Voorzitter,

De Secretaris,

Ing. A. Aboutaleb

Mr. Drs. A. Littooij
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Afkortingen & Begrippen
CoPI
CVO
DMO
DMS
GGB
GHOR
GRIP
ICCb
KMar
LCMS
MCCb
MCU
OSC
OvD-B
OvD-Bz
OvDG
OvD-P
RBP
RTHA
ROT
GBT
RBT
R&C
TOA
UGS
VC
VOR
VRR
Wvr

Commando Plaats Incident
Commissie van Overleg
Duty Manager Operations
Duty Manager Security
Grootschalig Geneeskundige Bijstand
Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio
Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure
Interdepartementale commissie
Koninklijke Marechaussee
Landelijk Crisismanagement Systeem
Ministeriele Commissie Crisisbeheersing
Mobiele Commando Unit
On Scene Commander
Officier van Dienst Brandweer
Officier van Dienst Bevolkingszorg
Officier van Dienst Geneeskundig
Officier van Dienst Politie
Rampbestrijdingsplan
Rotterdam The Hague Airport
Regionaal Operationeel Team
Gemeentelijk Beleidsteam
Regional Beleidsteam
Risico- en Crisisbeheersing
Technisch Officier Alarmcentrale
Uitgangsstelling
Verbindingscommandowagen
Vliegtuigvoorval Rotterdam The Hague Airport
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Wet veiligheidsregio’s

A-gebied

Omvat het gebied van het luchtvaartterrein (een terrein, dat is ingericht
voor het opstijgen en het landen alsmede de daartoe verband houdende
bewegingen van luchtvaarttuigen op dat terrein).

B-gebied

Omschreven gebied met uitzondering van gebied A (150 m links en
rechts uit het hart van de baan en 1000 m voor en achter de baan).
Indien een luchtvaartongeval plaatsvindt in dit gebied, rukt de
luchthavenbrandweer ook uit.
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Opmerkingen/Wijzigingen
Rampbestrijdingsplan Rotterdam The Hague Airport behorend bij het
ROB.
Rampbestrijdingsplan Rotterdam The Hague Airport geactualiseerd.
Rampbestrijdingsplan Rotterdam The Hague Airport geactualiseerd.
- Aangepast aan: Regionaal Crisisplan, Regionaal Risicoprofiel en
Handreiking CB Luchthavens (2011).
Evaluatiepunten uit systeemoefening 31 oktober 2012 verwerkt.
Regiopolitie Rotterdam-Rijnmond aangepast naar Politie Eenheid
Rotterdam.
Aanpassing verwijzing naar actuele GRIP-regeling.
Aanpassing VOR 1 alarmeringswijze, n.a.v. systeemoefening.
Enkele aanpassingen in scenariobeschrijvingen.
Aanpassing verzorgingsgebied luchthavenbrandweer.
Kleine wijzigingen n.a.v. VD maart 2013.
Ondertekende versie na vaststelling door Algemeen Bestuur VRR.
Plan aangepast naar nieuw format.
- GMK aangepast naar Meldkamer Rotterdam
- Algemeen – Term calamiteit wordt aangehouden in
overeenstemming met Calamiteitenplan RTHA.
- Blz. 5 – Inleiding aangepast.
- Blz. 5 – Vertrouwelijkheid document (Kopje Publicatie).
- Blz. 6 – Vaststelling door AB en toegevoegd dat het plan is
aangepast naar aanleiding van 28 november 2014 en 22
november 2016. En de aankomende
uitbreidingswerkzaamheden aan de noord en oostzijde van het
hoofdgebouw.
- Blz. 7 – Paragraaf 1.1 aangevuld CvO en KMar. Zin aangepast:
Indien VOR 2 t/m 7 niet leiden…
- Blz. 8 – VOR 2 t/m 7 alinea III gesplitst en alinea V en VI bijeen.
Voetnoot 2 aangepast.
- Blz. 8 – Voetnoot m.b.t. ter plaatse gaan van OvD-B.
- Blz. 9 – Paragraaf 1.5 Crisiscommunicatie.
- Blz. 9 – Politie (aangepast in Politie Eenheid Rotterdam).
- Blz. 10 – Uitbreidingswerkzaamheden hoofdgebouw - aan de
noord en oostzijde.
- Blz. 11 – Paragraaf 2.4.1. GHOR: De eerste vijf ambulances…
- Blz. 11 – Het zogenoemde ‘VFR’ (Visual Flight Rules) gebied
(Buiten A/B gebied).
- Blz. 12 – NB. Een (1) eenheid van Politie, samen met de CvDPolitie meldt zich bij de brigade Zuid-Holland op de
Brandenburgbaan 6.
- Blz. 12 – OvD-Politie.
- Blz. 13/14/15 – Operationeel info aangepast:
o Opstelplaats VC t.b.v. GHOR verwijderd
o Alle telefoonnummers aangepast
o Incidentkanaal aangepast
o Communicatie overheidsbrandweer en RTHA
o Communicatie met OSC
o Bereikbaarheid CoPI en KMar aangepast
o Vertegenwoordiger in het ROT en BT toegevoegd
o SIS toegevoegd
- openbare versie -

28/29

Slachtoffers niet NL’se slachtoffers toegevoegd
Opvang(locatie) lichtgewonden, niet gewonden/lopende
personen, familie en hereniging met familieleden Worldhotel Wings
o Hoofd en andere ingangen aangepast: Fairoaksbaan en
Doenkade
o Operationele informatie: hek 16 en hek 7
o Operationele opstellocatie/opvangpunt voertuigen –
UGS A (poort 18). En Communicatie tussen operationeel
leidinggevenden.
o Hoofd en andere ingangen – Primaire toegangspoort
hulpdiensten: UGS A (poort 18).
o Uitgang ambulances, Uitgangsstellingen RTHA,
Uitgangsstellingen RTHA buiten gebied RTHA en
Verdeling potentieel aangepast.
Blz. 16 – Voetnoot 6 toegevoegd.
Blz. 16/20 – Scenario’s tekst aangepast en verschoven. Bij
scenario 6 tekst over kaping aangepast. Paragraaf 3.5 en 3.6
toegevoegd.
Blz. 17 – Kaart toegevoegd, aangepaste kaart in Bijlage III
toegevoegd.
Blz. 17 – Toegangen op en buiten het terrein, zin aangepast.
Blz. 18 – Scenario 3 (zie paragraaf 3.2.3 op) met betrekking tot
een luchtvaartongeval buiten de regio met veel inzittenden met
bestemming of vertrekpunt RTHA.
Blz. 19 – Werkwijzen scenario’s terroristische dreiging en
aanslag toegevoegd.
Blz. 20 – Tekst Landelijke scenario’s toegevoegd.
Blz. 21 – Bijlage I Uitrukvoorstel aangepast, tekst De nieuwe
landelijke meldkamerclassificering luchtvaartongevallen
toegevoegd en voetnoten 8,9,10 aangepast.
Blz. 23 – Bijlage II aangevuld – Overzicht vliegtuigen.
Blz. 24 – Bijlage III aangevuld – Poorten
o
o

-

-

-

-
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