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Leeswiizer
De Gecoördineerde Regionale I ncidentenbestrijdingsProcedure (GRl P) van de
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) vormt de basis voor de operationele en
bestuurlijke opschaling tijdens incidenten. De regeling is bindend voor zowel de operationele
partners als alle gemeenten binnen de regio Rotterdam-Rijnmondl. Deze GRIP-regeling is
gebaseerd op de Wet en het Besluit veiligheidsregio's en het landelijk Referentiekader GRIP
Tevens is deze GRIP-regeling een uitwerking van de in het Regionaal Crisisplan beschreven
multidisciplinaire hoofdstructuur waarbij rekening gehouden is met de Bestuurlijke
Netwerkkaarten.

ln dit document wordt de landelijk opschaling beschreven aan de hand van
achtereenvolgens de vijf GRIP-niveaus. Per GRIP-niveau zijn de taken en verschillende
crisisteams omschreven. Tevens is per fase aangegeven wie, welke bevoegdheden op welk
niveau heeft en hoe op hoofdlijnen de communicatie richting de burger is geregeld.
Voorafgaand aan de beschrijving van de GRIP-regeling wordt nadrukkelijk aangetekend dat
hoewelde GRIP-regeling een duidelijke structuur kent, zij ook voor de operationele en
bestuurlijke leidinggevenden ook mogelijkheden van flexibiliteit biedt. Afhankelijk van de
behoefte bestaat de mogelijkheid asynchroon op te schalen, en af te wijken op het
ingestelde GRIP-niveau, teams of actiecentra extra op te roepen of niet (langer) in te zetten.
De afdeling Crisisbeheersing (CB) van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is
verantwoordelijk voor het beheren en actueel houden van de GRIP-regeling. Naar aanleiding
van incidenten, oefeningen en landelijke wet- en regelgeving zal (indien nodig) in overleg
met de vertegenwoordigers van alle partners een voorsteltot wijziging worden gedaan. De
GRIP-regeling wordt door de Veiligheidsdirectie ter vaststelling aangeboden aan het
Algemeen Bestuur van de VRR, als uitwerking van de opschalingstructuur zoals omschreven
in het Regionaal Crisisplan als bedoeld in artikel 16 Wet veiligheidsregio's.
Er zijn naast de GRIP-regeling ook handboeken en draaiboeken voor de diverse crisisteams
ontwikkeld, te weten:
Handboek Commando Plaats lncident (CoPl).
Handboek Regionaal OperationeelTeam (ROT).

.
.
.
.
.'
.
.
.

HandboekBeleidsteams(GBT/RBT).
Draaiboek VoorzitterVeiligheidsregio.
Draaiboek Communicatie ROT.
Draaiboek Bevolkingszorg ROT.
Draaiboek lnformatiemanagement.
DraaiboekGEO lnformatiemedewerker.
DraaiboekAlgemeenOndersteuner.

Deze handboeken en draaiboeken zijn, per crisisteam, een verdieping van de GRIP-regeling.
Aanpassingen in de GRIP-regeling worden met regelmaat in de handboeken en draaiboeken
verwerkt.
Overal waar'hij' en 'hem' in dit document staat, kan verder vanzelfsprekend ook 'zij' en 'haar'
worden ingevuld.

1 Deze mate van bindendheid is tevens van
toepassing op stakeholders (bijvoorbeeld DHMR en RWS) d¡e buiten het gezag
van het bestuur VRR vallen.
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lnleidins
Als zich ondanks alle risico-beperkende maatregelen, die zowel door particulieren als de
(semi-)overheid getroffen worden, een crisis voordoet, zal de overheid vanaf het moment
van de melding snelen daadkrachtig moeten optreden. De crisisorganisatie die dan ingericht
wordt, is onder normale omstandigheden een "lege organisatie". Om in gevalvan een
grootschalig incident of crisis aan de doelstellingen van een gecoördineerd optreden te
voldoen volgens artikel 2.1.1 lid b Vm e van het Besluit veiligheidsregio's, wordt deze "lege
organisatie" volgens een opschalingprincipe ingericht.
De opschalingstructuur bestaat uit vijf GRIP niveaus. Deze niveaus zijn uitgewerkt in de
Gecoördineerde Regionale lncidentenbestrijdingsProcedure (GRIP). De GRIP-regeling is
gebaseerd op de principes van eenvoud, eenduidigheid en eenheid van opvatting. De GRIPregeling vormt de uitvoering van artikel2.2.1van het Besluit veiligheidsregio's. De
opschalingniveaus zijn achtereenvolgens:
t.
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Operationeel
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-

GRIP 3
besluitvormend
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-
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Commando
Plaats lncident
(CoPl)

Leider CoPl

Burgemeester

aan
multidisciplinaire
coördinatie ter plaaße van
incident

Regionaal
Operationeel
Team (ROT)

Regionaal
Operationeel

Burgemeester

Behoefte aan
multidisciplinaire
coördinatie ruimer dan
alleen op de plaats van
het incident of
ter voorbereiding op een

Gemeentelijk

Regionaal
Operationeel

Burgemeester

Behoefte aan
multidisciplinaire
coördinatie in de
omstandigheid dat
bestuurlijke opgaven voor
de Burgemeester vragen
om ondersteuning door
een GBT

Voozitter

Behoefte aan
multidisciplinaire en
bestu urlijke coÖrdinatie en
leiding bij een ramp of
crisis van meer dan
plaatselijke betekenis of
emst¡ge vrees voor het
ontstaan daarvan

Beleidsteam
(GBT)

Regionaal
Beleidsteam
(RBT)

ROT's en
RBT's. Aldan
niet met één of
meerdere
CoPl's.

Leider

Leider

Regionaal
Operationeel

Veiligheidsregio

Leider

Coördinerend
Regionaal
Operationeel
LeideÉ

Coördine

Voozitter
Veiligheidsregio3

Voozitters
Veiligheidsregio's
elk voor zich

aan
multidisciplinaire en
bestuurlijke coÖrdinatie bij
een ramp of crisis van
meer dan plaatselijke
betekenis in meerdere
regio's of ernstige vrees
voor het ontstaan
daarvan4

2 Door Voozitters Veiligheidsregio's
aangewezen. ln principe die van de bronregio.
3 Voozitters Veiligheidsregio's

maken samen afspraken over coördinerend voozitterschap. ln principe die van de bronregio.

4 Waartoe de betrokken

gevonden..

Voozitters Veiligheidsregio's in gezamenlijkheid besluiten omdat het bestuurlijk noodzakelijk wordt
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De volgorde van de fasen verloopt in de praktijk niet zo star. Er kunnen één of meerdere
fasen overgeslagen worden, wanneer een incident zich snel ontwikkelt. Er kan ook slechts
één onderdeel uit de structuur geactiveerd worden, of gekozen worden voor een GRIP-fase
hoger of lager dan formeelvolgend op de reikwijdte van de crisis nodig lijkt, ook bij
bovenregionale samenwerking. Dit wanneer het de operationele of bestuurlijke afhandeling
van een incident vergemakkelijkt, en in overleg met de voozitters en de betrokken

bestuurders.
Naast GRIP-opschaling kunnen de volgende opschalingsvormen worden gebruikt:
Het ROT, GBT en RBT kunnen worden geactiveerd door hun voorzitters, zonder afkondiging
van een GRIP-fase, als separate overlegstructuur.

.
.

Het ROT kan worden bijeengeroepen als overlegstructuur in niet-GRIP situaties, bij
een dreigende ramp of crisis (planningsstaf).
Alle diensten kunnen binnen de eigen kolom monodisciplinair opschalen.

Naast de instelling van één van de bovenstaande fasen bestaan ook de onderstaande
mogelijkheden:
.r illr','i,it,ilr

Nul minuten

van de
het reactievermogen en de
operationele organisatie te vergroten kan een
crisisteam op nul minuten notice worden ingesteld
Omstandigheden die dit vereisen hebben veelal te
maken met de bereikbaarheid en imago. Zie $ 8.8

Planningsstaf

Ter

op een dreigende crisis of een groot
focus op scenario-denken op
evenement met
operationeel, tactisch en strategisch niveau. Zie $ 8.9

Zie Bijlage I voor een schematische weergave van de opschalingsniveaus.
Om de operationele bruikbaarheid van deze regeling te vergroten, wordt in de volgende
hoofdstukken eerst de uitgangspunten van GRIP en de opschalingniveaus beschreven.
Daarna worden aspecten als de alarmering, opkomst, aflossing, bijstand, het opperbevel,
crisisteams op nul minuten notice, een planningsstaf en de GRIP in relatie tot de
coördinatiestructuur politie bij geplande regelingen verder uitgediept.
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GRIP: gebruik en u itgangspunten
De GRIP-procedure kan worden gestart indien bijde bestrijding van incidenten of een
dreigings hiervan, duidelijk behoefte is aan multidisciplinaire coördinatie of een eenduidige

aansturing van de inzet van de diensten door multidisciplinaire teams.
Het gebruik van GRIP kent een aantal uitgangspunten:

.
.
.
'
.
.
.
.
.
'
.
.

Afhankelijk van de aard en omvang van een incident wordt (al dan niet geleidelijk)
volgens vaste patronen opgeschaald naar de crisisorganisatie in volle omvang.
De verschillende opschalingniveaus zijn aanvullend op de voorgaande niveaus.
Op basis van gevalideerde informatie kan direct een GRIP-niveau worden uitgeroepen,
zonder dat een vorig/voorafgaand niveau is ingesteld.
lndien een daartoe bevoegde functionaris de procedure start, komt het crisisteam bij
elkaar voor minimaal één plenair overleg waarna de Leider CoPl, Regionaal
Operationeel Leider of de BurgemeesterA/oozitter Veiligheidsregio kan besluiten de
procedure te beëindigden dan wel in afgeslankte vorm verder te gaan.
De samenstelling en taken van de verschillende teams, veranderen niet bij opschaling.
De leiding en coördinatie tussen de verschillende teams verandert bij opschaling.
De gemaakte afspraken en maatregelen blijven van kracht bijeen opschaling. Alleen na
onderbouwing van de Leider CoPl, Regionaal Operationeel Leider of Opperbevelhebber
kan hiervan worden afgeweken.
De uitvoering van de operationele en gemeentelijke crisisprocessen is niet afhankelijk
van de instelling van een bepaald GR|P-niveau en kunnen ook zonder GRIP worden
toegepast.
Een incident kan vragen dat een beroep wordt gedaan op (delen van) de
crisisorganisatie zonder dat alle teams actief worden6. ln dat geval wordt gesproken over
een flexibele opschaling volgens de werkwijze van het Regionaal Crisisplan.
Het besluit tot flexibel opschalen kan alleen worden genomen door de Leider CoPl,
Regionaal Operationeel Leider of de Opperbevelhebber.
lndien voor een incident is opgeschaald naar een GR|P-niveau, waarbij aan de hand van
de effecten naar een hoger niveau wordt opgeschaald, geldt het hoogst uitgeroepen
GRIP-niveau voor het gehele incidentT.
De Leider CoPl, de Regionaal Operationeel Leider, Burgemeester of de Voorzitter
Veiligheidsregio kan om hem moverende redenen van de GRIP-regeling afiruijken, indien
de situatie dit vereist.

Wanneer geen sprake is van een GRIP-situatie, is de normale dagelijkse situatie en de
daarbij behorende werkwijze van toepassing. Desondanks kan sprake zijn van een incident
dat puur lokaalvan karakter is met enkel een ad-hoc coördinatiebehoefte bij de diensten ter
plaatse. Dit past in de dagelijkse routine. Het overleg wordt ondersteund door de Meldkamer
Rotterdam (MKR). Bij een dergelijk incident is ook sprake van multidisciplinaire afstemming,
maar wordt geen gebruik gemaakt van de GR|P-procedure. Deze vorm van overleg wordt
het motorkapoverleg genoemd.
Het evalueren van GRIP-incidenten wordt ten slotte niet beschreven in dit document. Deze
systematiek staat beschreven in het document Regionale multidisciplinaire
evaluatiemethodiek voor GRI P-incidenten.

5 ln het geval van een dreiging kan een planningsstafworden ingesteld.
6 Een crisis zonder
plaats

duiclelijke aanwüsbare

incident zoals stroomstoring, infectieziekten en/of grootschalige evenementen

7 lndien de brongemeente voldoende heeft aan
GRIP 2, maar de effectgemeente dermate grote overlast heeft van het incident

kan de effectgemeente opschalen naar GRIP 3. Voor het gehele inc¡dent geldt dan een GRIP 3. De brongemeente kan ook
overwegen om vervolgens GRIP 4 te adv¡seren/op te schalen om de afstemm¡ng tussen de gemeenten beter te laten verlopen
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Het Commando Plaats lncident

Het CoPl wordt operationeel als het incident lokaal van aard is, maar de aanpak multidisciplinaire
afstemming tussen de diensten vergt om tot een goede gecoördineerde inzet te komen of
behoefte is aan een eenhoofdige leiding.
Effecten naar de omgeving zijn beperkt van aard en kunnen vanaf de plaats incident worden
beheerst en de nadruk ligt op het sturen van operationele processen ter plaatse.
Het is toegestaan om ter plaatse door maximaal twee meetploegen (onder leiding van de
chemisch adviseur) enkele bronmetingen te laten verrichten, zonder dat automatisch het

tot
naar GRIP

I

n
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.
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Alarmering

Opkomst

Aflossing

.
.
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Afschaling

@

Leidings

I
I

I

Reikwijdte

.
.

Leider CoPl en Regionaal Operationeel Leider.
Leid¡nggevenden op officiersniveau van de gemeenten, brandweer,
politie, GHOR en Divisie Havenmeester die gealarmeerd zijn of
ingezet zijn bij het incident.
De Algemeen Commandanten die functioneel boven de vaste leden
van het CoPl staan.
De Burgemeester of Voorzitter Veiligheidsregio.
De Calamiteitencoördinator (CaCo) of dienstdoende leidinggevende
van de MKR (indien mogelijk na overleg met een leidinggevende ter
plaatse van het incident, de Leider CoPl of de Regionaal Operationeel
Leider)
Leidinggevenden op officiersniveau van de Koninklijke Marechaussee
(KMAR), indien zich een incident op Rotterdam The Hague Airport, bij
Stena Line
en P&O Ferries
De MKR start binnen 2 minuten met grootschalig alarmeren.
De MKR alarmeert alle operationele functionarissen.
De MKR alarmeert de Mobiele multidisciplinaire Commando Unit
(MCU) en verbindinq- commandowaqen (VCU).
Opkomstlocatie: Mobiele Commando Unit (MCU).
Opkomsttijd: 30 minuten, met uitzondering van de OvDBevolkinoszoro. Deze heeft een ookomsttiid van 60 minuten.
De Leider CoPl bepaalt hoe en wanneer zijn team wordt afgelost.
De MKR kan vervanoende functionarissen oDroeDen.
De Leider CoPl zal in overleg met de deelnemers van zijn team en in
overleg met eventueel andere teams, afschalen of de procedure

Het
Pl staat onder éénhoofdige leiding van de Leider
De Leider CoPl is operationeel verantwoordelijk voor het gehele
incident met GRIP 1 status.
De Leider CoPl informeert onverwijld de Regionaal Operationeel
Leider, de Directiewacht VRR en de bij de crisis betrokken
bestuurder(s).
De Leider CoPl ontvangt leiding van en legt verantwoording af aan de
Regionaal Operationeel Leider bij incidenten hoger dan GRIP 1 en
indien hiertoe een noodzaak toe bestaat aan de Directiewacht.
Het CoPl is belast met de bronbestrijding.
Het CoPl is belast met de uitvoering van de operationele leiding op de
plaats van het incident.

I

Zie o.a. Bijlage C behorende bij artikel 1 lid 3 Regeling personeel veiligheidsregio. Supplement e. Functie Leider Commando
Plaats lncident. Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub e Besluit personeel veiligheidsregio's. en S 9.7 van dit document.
e Op basis van a) Artikel 2.1.2van het Besluit veiligheidsregio's en b) een nadere uitwerking van de GR|P-regel¡ng 7.1 (blz. 9)
vastgesteld d.d. 1 januari 2014.
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Bevoegdheden bij

conflicterende
belangen bij bron- en
effectbestrijding

ln geval van opschaling naar GRIP 2 heeft de Leider CoPl een
eigenstandige verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor de
incidentbestrijding in het brongebied tenzij sprake is van conflicterende
belangen. ln dat geval is de Regionaal Operationeel Leider bevoegd om
bindende aanwijzingen te geven met betrekking tot de (doelstelling van
de) incidentbestrijdingr0 in het brongebied. De Regionaal Operationeel
Leider is daarmee verantwoordelijk voor deze beslissing, de Leider CoPl
is in dat
verantwoord
k

Taken
t
I

Bepalen van de situatie op de plaats incident en de ontwikkelingen.
Bepalen welke operationele processen ter plaatse aan de orde zijn en ingezet moeten worden.
Leidinggeven aan de operationele incidentbestrijding in het brongebied.
aflossi
van de eenheden en

¡
I

Kernbezettingll
I

ìiirfr.l.:1..1 :írìr

i

ì

Operationele leidinq

Brandweezorg
Politiezorq
Geneeskundige zorg

Bevolkinqszorq
Scheeovaartzoro
Chemisch advies

I fr'!ilìl '¡;ì,il-i

Leider CoPl
HO Brandweerzorg
OvD-Politiezorq
Commandant van dienst
Geneeskundioe zoro
OvD-Bevolkinoszoro
OvD-Scheeovaartzorq
Adviseur Gevaarlijke
Stoffenr3

Gommunicatie

Communicatieadviseur

lnformatiemanaqement
lnformatiemanagement

lnformatiemanaqer CoPl
GEO lnformatiemedewerker

Vaste ondersteun¡n

o

,1.;

t,

f rr i r.. i'r lili r,,

I

Multidisciplinaire functie
Regionale Brandweer RotterdamRiinmond
Politie Eenheid Rotterdam en/of Kmarr2
GHOR Rotterdam-Rijnmond
Gemeenten Rotterdam-Riinmond
Divisie Havenmeester
Regionale Brandweer RotterdamRiinmond
Veiligheidsregio RotterdamRiinmond/Politiel4
Multidisciplinaire functie
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

afstand)

Calam iteitencoördinator

lnformatiemanagement

f, ri

GEO lnformatiemedewerker
ROT

Veiliqheidsreqio Rotterdam-Riinmond
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
mond

Additioneel
OvD-Waterbeheer lCPl 151
nliqqende waterschapoen
Regionaal Militair
RMC Zuid
Operationeel Adviseur
Liaisons van publieUprivate
of andere
deskundigen vergelijkbaar met de bevoegdheden van een Officier van
16
Verzekeraars nemen in
niet in
I

Defensie
Overigen

Bi

eden
Bij behoefte aan meerdere CoPl's bijtwee situaties waarin tegelijkertijd sprake is van GRIP 1 of

hoger worden deze betrokken uit buurregio's (zie paragraaf 8.6 Bijstand)17.

1o

Commande/s intent.

11 De kernbezetting dient
compleet op te komen tenzij de Leider CoPl anders besluit.
12 B¡ incidenten
Rotterdam

op
The Hague Airport, Stena Line (Berghaven) en P&O Ferries (Beneluxhaven) of grootschalige
incidenten met betrokkenheid Defensie.
13 De Adviseur
Gevaarlijke Stoffen valt onder het proces Brandweerzorg en legt verantwoording af aan de HO Brandweer. Hij
valt echter onder de eindverantwoording van de Leider CoPl.
14 Bi¡ incidenten
met een openbare orde-, (groot) opsporingscomponent, dan wel dreiging/aanslag wordt het CoPl u¡tgebreid
met een Communicatieadviseur Politie. Beide communicatieadviseurs stemmen vervolgens samen af welke taken op welke
wijze opgepakt en u¡tgevoerd worden.
15

Coördinator Plaats lncident.

16 BesluitVeiligheidsdirectie, verslag van '14-07-2008.
Conform Regionaal Crisisplan 2014-2018.
17 lnd¡en de VRR zelf niet in
staat is om te leveren.
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GRIP2-HetReg ionaal Operationeel Team
Als blijkt dat een incident een duidelúke uitstraling heeft naar de omgeving, met duidelijke
effecten buiten de plaats incident, wordt naast een CoPl ook een Regionaal Operationeel Team
(ROT) ingesteld.
Met GRIP 2 is de

Bevoegd tot opschalen
naar GRIP 2

Alarmering
Opkomst

.
'
'
.
.

Aflossing
Afschaling

@

Leidingra

.
.
.
.
.
.

Leider en Leider CoPl.
Leidinggevenden op officiersniveau van de gemeenten, brandweer,
politie, GHOR en Divisie Havenmeester die gealarmeerd zijn of
ingezet zijn bij het incident.
De Algemeen Commandanten (AC's) die functioneel boven de vaste
leden van het GoPl staan.
De Burgemeester of Voorzitter Veilig heidsregio.
De CaCo of dienstdoende leidinggevende van de MKR (indien
mogelijk na overleg met een leidinggevende ter plaatse van het
incident, de Leider CoPl of de Regionaal Operationeel Leider).
Leidinggevenden op officiersniveau van de Koninklijke Marechaussee
(KMAR), indien zich een incident op Rotterdam The Hague Airport, bij
en P&O Ferries
De MKR start binnen 2 minuten met grootschalig alarmeren.
De MKR alarmeert alle operationele functionarissen.
Opkomstlocatie: Regionaal Operationeel Centrum (ROC) World Port
Center Rotterdam (Wilhelminakade 947).
Uitwijklocatie: Hoofdbureau van Politie (Doelwater 5 te Rotterdam).
Opkomsttijd: 30 minuten, met uitzondering van de AC-Bevolkingszorg,
Procesondersteuner en de Algemeen ondersteuner. Die hebben een
opkomsttijd van 60 minuten. Team Bevolkingszorg heeft een
ookomsttiid van 90 minuten.
De Regionaal Operationeel Leider bepaalt hoe en wanneer zijn team
wordt afgelost.
De MKR kan functionarissen oproepen.
De Regionaal Operationeel Leider zal in overleg met de deelnemers
van zijn team en in overleg met eventueel andere teams, afschalen of
de
Het ROT staat onder éénhoofdige leiding van de Regionaal
Operationeel Leiderls.
De Regionaal Operationeel Leider is operationeel verantwoordelijk
voor het gehele incident vanaf GRIP 2.
De Regionaal Operationeel Leider informeert onverwijld de Leider
CoPl, de bij de crisis betrokken Burgemeester en de Directiewacht2o.
De Regionaal Operationeel Leider adviseert de Burgemeester en
geeft operationele kaders aan de Leider CoPl.
De Regionaal Operationeel Leider draagt zorg voor de aansturing van
de totale operationele inzet en adviseert bij een GRIP 3 het GBT of bij
GRIP 4 het RBT.
De Regionaal Operationeel Leider ontvangt leiding van en legt
verantwoording af aan de Burgemeester of Voorzitter Veiligheidsregio
en indien hiertoe een noodzaak toe bestaat aan de Directiewacht.

18 Zie o.a. Bijlage C behorende bij artikel 1 lid 3 Regeling personeel veiligheidsregio. Supplement g. Func{ie regionaal
operationeel leider. Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub g Besluit personeel veiligheidsregio's en $ 9.7 van dit
document.
1e
Op basis van a) Artikel 2.1.4 van het Besluit veiligheidsregio's en b) een nadere uitwerking van de GR|P-regeling 7.1 (blz. 9)
vastgesteld d.d. 1 januari 2014
20 Tenz¡ betrokken Burgemeester heeft aangegeven door de Directiewacht geinformeerd te willen worden.
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Reikwijdte

Bevoegdheden bij

conflicterende
belangen bij bron- en
effectbestrijding

Het Regionaal Operationeel Team richt zich op de incidentbestrijding
in het effectgebied, faciliteert de incidentbestrijding in het brongebied
en adviseert het bestuur.
Het ROT zorgt voor het omgevingsmanagement en richt zich op de
effecten met name
de
term
ln geval van opschaling naar GRIP 2 heeft de Leider CoPl een
eigenstandige verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor de
incidentbestrijding in het brongebied tenzij sprake is van conflicterende
belangen. ln dat geval is de Regionaal Operationeel Leider bevoegd om
bindende aanwijzingen te geven met betrekking tot de (doelstelling van
de) incidentbestrijding2l in het brongebied. De Regionaal Operationeel
Leider is daarmee verantwoordelijk voor deze beslissing, de Leider CoPl
is in dat eval verantwoordel
voor de u
van het besluit.

Taken
Bepaalt de situatie in het effectgebied. Zorgt voor de bestrijding in het effectgebied.
Anticipeert op toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelt hiervoor scenario's.
Draagt zorg voor afstemming met het CoPl over bron- en effectgebied.
Faciliteert het brongebied.
Draagt zorg voor uitvoering van bijstandsverzoeken van CoPl en/of andere betrokken partijen
Draagt zorg voor de coördinatie tussen de verschillende actiecentra en het totale proces
communicatie.
Draagt zorg voor de coÖrdinatie van de aflossing van de veldeenheden.
Adviseert het bestuur.
RIP 2 wordt het actiecentrum
door het ROT
urd

¡
I
I

Kernbezetting22
ì,it,1,.ir.1.,r1.ì,1

Operationele leiding

I ì1",if0llli]lrll.ìl

Brandweerzorg23

Regionaal Operationeel
Leider
AC Brandweerzorg

Politiezorq

AC Politiezorq

Geneeskundiqe zorq

AC Geneeskundiqe zorq
AC Bevolkinoszorq
AC Scheepvaarlzorg
Hoofd Communicatie
lnformatiemanaoer ROT
Directiewacht DCMR

Bevolkinoszoro
Scheeovaaftzoro
Communicatie
lnformatiemanaqement
M¡I

Vaste ondersteunln

(op afstand)

Ondersteuning

Procesondersteuner
Alqemeen Ondersteuner
Calam iteitenco0rdinator
GEO I nformatiemedewerker
ROT
lnformatiecoördinator ROT

Meldkamer

Informatiemanagement

(,

il;rt,ll,i rrli l,ii,il,,

Multidisciplinaire functie
Regionale Brandweer RotterdamRiinmond
Politie Eenheid Rotterdam
GHOR Rotterdam-Riinmond
Gemeenten Rotterdam-Riinmond
Divisie Havenmeester
Veilioheidsreoio Rotterdam-Riinmond2a
Multidisciolinaire functie
DCMR Milieudienst
Veiliqheidsreqio
Veiliqheidsreqio
Veiliqheidsreqio
Vei ligheidsregio

Rotterdam-Riinmond
Rotterdam-Riinmond
Rotterdam-Riinmond
Rotterdam-Rijnmond

Additioneel
Waterbeheer
Defensie
Overigen

21 Commandefs intent.

AC Waterbeheer
lnliqqende waterschappen
Regionaal Militair
RMC Zuid
Ooerationeel Adviseur
Liaisons van publieUprivate organisaties/crisispartners of andere
deskundigen met de bevoegdheden vergelijkbaar met een Algemeen
Commandant.

-

22 De AC wordt bijgestaan door een Hoofdacliecentrum, een procesverantwoordelijke en diverse teamleiders en
ondersteuners.
23 De Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) adviseert de brandweer en maakt onderdeel uit van de sectie Brandweer.
21
Bû ¡ncidenten met een openbare orde-, (groot) opsporingscomponent, dan wel dreiging/aanslag verdient het de aanbeveling
dat het ac{iecentrum Communicatie VRR gebruik maakt van de kennis en expertise van de Adv¡seur Communicatie Politie.
NB.: een Adviseur Communicatie Politie toevoegen in het actiecentrum is namelijk niet mogelijk.
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I

Het ROT kan een beroep doen op diverse eenheden en/of
functionarissen zoals een ondersteuningsgroep Evacuatie, een
meetplanorganisatie etc. Deze eenheden worden toegevoegd aan de
in het ROT

Bi onderheden
De taken en
ng van het CoPl blijven van
en het CoPl adviseert het ROT in de
aanpak van de crisis.
Wanneer sprake is van een crisis zonder duidelijke aanwijsbare plaats incident, kan een ROT
zonder CoPl worden ingesteld.
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GRIP 3

- Het GemeentelUk

Beleidsteam

Omschrijving
ln een GRI P 3 situatie is het incident van een dermate grote omvang, of bestaat ernstige vrees
voor het ontstaan ervan, dat de gevolgen voor de samenleving ingrijpend zijn.
Bij de besluitvorming moeten complexe bestuurlijke afwegingen worden gemaakt waarvoor het
k Beleidsteam

Starten en e¡nda en
tot opschalen
naar GRIP 3

.
.
.

Alarmering

Opkomst

I

.
'

Aflossing
Afschaling

De Burgemeester van de gemeente waar het incident plaatsvindt,
eventueel na advies van de vaste leden van het GBT of Regionaal
Leider
De MKR start binnen 2 minuten met grootschalig alarmeren.
De MKR alarmeert alle operationele functionarissen.
De OvD-Bevolkingszorg alarmeert alle gemeentelijke
crisisfunctionarissen voloens de oemeenteliike alarmerinosreoelino.
Opkomstlocatiezs: gemeentehuis betrokken gemeente. Voor Rotterdam
is de opkomstlocatie de Erasmuszaal2ô in World Port Center te
Rotterdam.
Uitwijklocatie: Afhankelijk van de betrokken gemeente.
Opkomsttijd: 60 minuten vanaf het moment dat de Burgemeester het
GBT biieen heeft qeroepen.
Burgemeester bepaalt hoe en wanneer zijn team wordt afgelost.
De OvD-Bevolkingzorg2T en de MKR kunnen vervangende
functionarissen oDroeDen.
De Burgemeester zal in overleg met de deelnemers van zijn team en in
overleg met eventueel andere teams, afschalen of de procedure
beëind

Leiding en coörd¡nat¡e
Leiding

t

Reikwijdte

Het GBT staat onder leiding van de Burgemeester.
De Regionaal Operationeel Leider rapporteert (al dan niet via de
Directiewacht) aan de Burgemeester.
De Burgemeester neemt bestuurlijke besluiten aan de hand van de
voorgelegde adviezen/scenario's vanuit het ROT.
De Buroemeester vaardiqt noodbevelen en noodverordeninoen uit.
Het GBT komt bijeen voor de bestuurlijke afhandeling van het
incident.

Taken
Adviseert de Burgemeester over bestuurlijke en strategische dilemma's die zich tijdens de crisis
kunnen voordoen.
Bepaalt de çommunicatiestrategie en woordvoeringslijn richting de bevolking en de pers.
Adviseert ten aanzien van protocollaire taken.
ten aanzien van
vanuit

Kernbezetting2a
|-' ,ñt',,:l!:1. G::'t

Voorzitter

G

BT/Opperbevel

Strategische advisering
namens ooerationeel leider
Strategische advisering
bestuurliike zaken

L t tn¡.1,itur;?"üli.,:

(r

(Loco-)burgemeester

Getroffen gemeente RofterdamRiinmond
Multidisciplinaire functie

Liaison Regionaal
Operationeel Leider2e
Gemeentesecretaris (of
Adviseur

i¡

r i¡ :
6. ¡

;i :ii.tr: trif r.,.,

Getroffen gemeente RotterdamRiinmond

25 De gemeente ¡s verantwoordelijk
voor het aanwüzen en inrichten van een opkomst- en uitwijklocatie.
26 23" etage WPC.

27 De gemeente kan via een module in Smart Respond zelf
alarmeren.
28 De samenstelling van het GBT Rotterdam is gelijk aan die van het RBT
en staat bü GRIP 4 beschreven. Zie tevens voetnoot

34.
2e De liaison Regionaal Operationeel Leider heeft
in het GBT zitting (inclusief het GBT Rotterdam) namens alle operationele
diensten. Hiermee wordt afgeweken van artikel 2.1.5, lid 1 van het Besluit veiligheidsregio's. Aftrankelijk van de aard en
omvano van een crisis kan de bestuurder , strategische adviseurs vragen aan te schuiven bii het GBT
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Strategische advisering
iustitiële aanqeleqenheden

Strategische advisering
communicatie
Procesbewaker

Crisisbeheersin g/OvDBevolkinoszoro)
(Hoofd) Officier van
Justitie
Communicatieadviseur
GBT
Adviseur Crisisbeheersing

Arrondissementsparket Rotterdam
Getroffen gemeente RotterdamRiinmond
Getroffen gemeente Rotterdam-

isch adviseurs (op verzoek Burgemeester - z¡e voetnoot 29

Stra

Strategische advisering
Crisisbeheercing en
Brandweezoro
Strategische advisering
Politiezoro
Strategische advisering
Geneeskundige zorg
Strategische advisering
Milieuverqunninoen
Strategische advisering

Directiewacht

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Eenheidsleiding

Politie Eenheid Rotterdam

Directeur Publieke
Gezondheid of namens
deze de Operationeel
Directeur GHOR
Directeur DCMR

GHOR Rotterdam-Rijnmond (VRR)

(Rijks-)havenmeester

Divisie Havenmeester

Gemeentesecretaris

Betrokken gemeenten

DCMR Milieudienst Rijnmond

Scheeovaar{zorq

Bestuurlijke advisering
oemeenteliike diensten
Strategische advisering
Defensie

Strategische besl uitvormi ng
en advisering (rijks-)
bevoeqdheden30

Overigen

Regionaal Militair Beleids- RMC Zuid
adviseur
(Liaisons van) Rijksheren
Divers zoals waterschappen,
(dijkgraven, inspecteurs
Rijkswaterstaat, etc.
etc.)
Liaisons van publieUprivate organisaties/crisispartners of andere
met de
van een
em
directe
deskun

Vaste ondersteun¡n
lnformatiemanaoement

Bi

Ondersteuner
Verslaoleooer
lnformatiemanaoer GBT

Getroffen
Getroffen oemeente
Getroffen oemeente

derheden
De taken en bezetting van het CoPl en ROT blijven
van toepassing en adviseren het
GBT in de aanpak van de crisis.
Het ROT adviseert en ondersteunt het GBT in de uitvoering van genomen besluiten. Tijdens een

crisis kan het aanbeveling verdienen eventueel de locoburgemeester te belasten met de
uitvoering van de lopende zaken in de gemeente.
lncidenten met een grote maatschappelijke impact, zoals zedenzaken kunnen opgeschaald
worden naar GRIP 3.
Met betrekking tot het proces crisiscommunicatie coördineert het Hoofd sectie Communicatie de
crisiscommunicatie, adviseert de communicatieadviseur GBT en draagt zorg voor de eenduidige
uitvoering op basis van de door het GBT vastgestelde communicatiestrategie en
woordvoeringslijn.

30 De hoofdingenieur-directeur van een regionale dienst van Rijkswaterstaat (HlD) alleen in de gevallen buiten het

beheergebied van de Rijkshavenmeester Rotterdam-Rijnmond, voor wat betreft scheepvaartzorg.
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GRIP 4 - Het Regionaal Beleidsteam

Omschrijvi
n geval va n ee n ram p of cnsts ven meer dan plaatselijke betekenis of van rnstige vrees voor
het ontstaan daarvan, is de Voorzitter Veiligheidsregio (Voorzitter VR) ten behoeve van de
rampenbestrijding en crisisbeheersing in de betrokken gemeenten bij uitsluiting bevoegd
toepassing te geven aan artikel 39 van de Wet veiligheidsregio's en wordt gesproken over GRIP

4.

¡
I

De bestuurlijke afstemming verloopt in een GRIP 4-situatie via de Voorzitter Veiligheidsregio.
Het RBT adviseert de Voorzitter Veiligheidsregio over de dilemma's die zich in de aansturing van
de crisis

Starten en eind
Bevoegd tot

¡

opschalen naar GRIP 4
Alarmering

Opkomst

r
.'
.
.
.

Aflossing

Afschaling

Leidi

Voorzitter Veiligheidsregio al dan niet op verzoek van één van de
betrokken burgemeesters en/of op advies van één van de vaste leden
het RBT3í ofde
aal
oneel Leider
De MKR start binnen 2 minuten met grootschalig alarmeren.
De MKR alarmeert alle operationele functionarissen.
De OvD-Bevolkingszorg alarmeert alle gemeentelijke
crisisfunctionarissen volqens de qemeenteliike alarmerinqsreoelino.
Opkomstlocatie: Erasmuszaal (23e etage) World Port Center te
Rotterdam3z.

Uitwijklocatie: Hoofdbureau van Politie (Doelwater 5 te Rotterdam)33
Opkomsttijd: 60 minuten vanaf het moment dat de Voorzitter
Veiliqheidsreqio het beleidsteam biieen heeft qeroeoen.
De Voorzitter Veiligheidsregio bepaalt hoe en wanneer zijn team wordt
afgelost.
De OvD-Bevolkingszorg en de MKR kunnen vervangende
functionarissen oproepen.
Zodra de omstandigheden het toelaten, ontbindt de Voozitter
et RBT

en coörd¡nat¡e

Reikwijdte

Het RBT staat onder leidinq van de Voorzitter Veilioheidsreoio.
Het RBT komt bijeen voor de bestuurlijke afhandeling van een ramp of
crisis van meer dan plaatselijke betekenis, of van ernstige vrees voor
daarvan

Taken
Advisering van de Voo rzitter Veiligheidsregio over bestuurlijke en strategische dilemma's die zich
tijdens de crisis kunnen voordoen, onder meer ten aanzien van de algemene communicatie en de
allocatie van personeel en middelen in de betrokken gemeenten en de afstemming, landelijk en
met buurregio's.
De Voorzitter Veiligheidsregio neemt besluiten aan de hand van de voorgelegde
adviezen/scenario's vanuit het ROT, maar raadpleegt vooraf (indien geen spoed is vereist) de bij
de crisis betrokken

Opperbevel/Voozitter van
het RBT

(Plv.) Voorzitter
Veilioheidsreqio

Bestuur Veiligheidsregio RotterdamRiinmond

3l De Voozitter Veiligheidsregio kan in overleg met de betrokken burgemeesters besluiten
een andere burgemeester als
voorz itter van het RBT aan te wijzen. lndien Rotterdam de brongemeente is, zal bij afrrvezigheid van de burgemeester van

Rotterdam, altijd een locoburgemeester van Rotterdam in het RBT aanschuiven naast de plaatsvervangende Voozitter
Veiligheidsregio.
32 lndien een andere
burgemeester ¡s aangewezen als Voonitter Veil¡gheidsregio kan de opkomstlocatie bij hoge uitzondering
ook op het gemeentehuis of uitwijklocatie van de aangewezen burgemeester z¡jn.
33 Het
besluit om met de crisisteams uit te wijken wordt door de Voozitter Veiligheidsregio en de Regionaal Operationeel
Leider genomen.

il

Door m¡ddel van een videoverb¡nding of telefon¡sch contact of een aangeschoven locoburgemeester, indien de betrokken
bestuurders gekozen hebben geen zitting te nemen in het RBT en in de eigen gemeenten zijn gebleven.
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Bestuurlij ke beraadslaging

Burgemeesters betrokken

Bij de crisis betrokken gemeenten

qemeenten3s

Strategische advisering
namens ooerationeel leider
Strategische advisering
Bestuurliike zaken
Strategische advisering
Grisisbeheercing en

(Liaison) Regionaal
Ooerationeel Leider36
Directeur Veiligheid3T

Multidisciplinaire functie

Directeur VRR/Regionaal
Commandant
(Directiewacht)
Politiechef

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Hoofdofficier van Justitie

Arrondissementsparket Rotterdam
GHOR Rotterdam-Rijnmond (VRR)

Strategische advisering

Directeur Publieke
Gezondheid of namens
deze de Operationeel
Directeur GHOR
Directeur DCMR

Milieuverqunninqen
Strategische advisering

(Rijks-)havenmeester

Divisie Havenmeester

Scheeovaartzorq
ische advisering
Gommunicatie

Communicatieadviseur
RBT

Gemeente Rotterdam

Brandweezorq
Strategische advisering
PolitiezorE
Strategische advisering
Justitiële aanqeleqenheden
Strategische advisering
Geneeskundige zorg

Gemeente Rotterdam

Folitie Eenheid Rotterdam

DCMR Milieudienst Rijnmond

Vaste ondersteunin
lnformatiem

Alqemeen Ondersteuner
Verslaoleqqer
RBT

Gemeente Rotterdam
Rotterdam

Additioneel
Strategische advisering
Defensie

Bestuurlijke advisering
gemeentelijke diensten

Strategische besluitvormi ng
en advisering (rüks-)
bevoeodheden3s
Overigen en deskundigen

RMC Zuid
Regionaal Militair
Beleids- adviseur
Directeur gemeentelijke
Gemeentelijke dienst
dienst of de voorzitter van
de oemeente
(Liaisons van) Rijksheren
Divers, zoals waterschappen,
(dijkgraven, inspecteurs
Rijkswaterstaat, etc.
etc.)
Liaisons van publiek/private organisaties/crisispartners of
andere deskundigen met de bevoegdheden van een (algemeen)

Bijzonderheden
a

De taken en bezetting van het (CoPl en)
blijven onverkort van toepassing en adviseren het
RBT in de aanpak van de crisis wanneer relevant:

I

Het ROT bereidt de door het RBT te nemen besluiten voor.
Het ROT ondersteunt het RBT in de uitvoering van genomen besluiten.
Als de crisis daartoe aanleiding geeft wordt de voorzitter van elk betrokken waterschap
uitgenodigd deel uit te maken van het RBT.
Een Burgemeester moet schriftelijk bezwaar doen aantekenen, indien hij van mening is dat een
in het RBT voorgenomen besluit het belang van zijn gemeente onevenredig schaadt.
De Voorzitter Veiligheidsregio brengt na afloop van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke
van het RBT

I

a
I

¡

35 De burgemeesters van de bij de crisis betrokken gemeenten kunnen besluiten plaats te nemen in het RBT. ln de regel blijven

de lokale bestuurders in de eigen gemeente om de communicatieve rol richting de lokale bevolking te borgen. De bestuurlüke
beraadslaging geschied in dat geval door middel een videoverbinding of telefonisch contact. Ten slotte kan de burgemeester
besluiten eventueel een locoburgemeester namens hem in het RBT plaats te laten nemen. Hiermee wijkt de VRR af van artikel
39, lid 2 van de Wet veiligheidsregio's, waar de bij de crisis betrokken burgemeesters standaard in het RBT plaatsnemen.
36 De
lliaison¡ Regionaal Operationeel Leider heeft in het RBT zitting namens alle operationele diensten.
37 De Directeur Veiligheid van de gemeente Rotterdam heeft zitting namens de gemeentesecretaris van Rotterdam.
38 De hoofdingenieur-directeur van een regionale dienst van Rükswaterstaat (HlD) alleen in de gevallen buiten het
beheergebied van de Rükshavenmeester Rotterdam-Rijnmond, voor wat betreff scheepvaafizorg.
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schriftelijk verslag uit aan de raden van de getroffen gemeenten over het verloop van de
gebeurtenissen en de besluiten die hij heeft genomen. Hij vermeldt daarbij of een Burgemeester
gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid schriftelijk bezwaar aan te tekenen3e.
Brj een GRIP 4 is het niet altijd noodzakelijk dat een lokaal GBT bij elkaar komt, maar kan de
Burgemeester toch het besluit nemen het GBT, eventueel in een beperkte samenstelling, bijeen
te roepen om bijvoorbeeld de communicatie van de lokale bevolking te bespreken en/of de
besluiten van het RBT uit te voeren.
De (Liaison) Regionaal Operationeel Leider is aanwezig bij de plenaire overleggen van het
RBT40. Een tweede (Liaison) Regionaal Operationeel Leider wordt voor het ROT gealarmeerd.
Tot wanneer de liaison aanwezig is wordt door de dienstdoende Regionaal Operationeel Leider
een technisch voozitter aangewezen.
De Minister van Justitie & Veiligheid en de Commissaris van de Koning hebben speciale
bevoegdheden om de Voorzitter Veiligheidsregio - zo mogelijk na overleg met hem
aanwijzingen te geven inzake de rampenbestrijding en crisisbeheersingar.
Met betrekking tot het proces crisiscommunicatie coördineert het Hoofd sectie Communicatie de
crisiscommunicatie, adviseert de communicatieadviseur RBT en draagt zorg voor de eenduidige
uitvoering op basis van de door het RBT vastgestelde communicatiestrategie en
woordvoeringslijn.

-

.

3e

Wet veiligheidsregio's artikel 40.
a0 De Veiligheidsreg¡o heeft slechts een beperkt
aantal liaisons en kan daarom bij een GRIP 4 de lokale Gemeentelijk
Beleidsteams niet altijd voot'zien van een Liaison Regionaal Operationeel Leider.
41

Wet veiligheidsregio's artikel 41 t/m 44.
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GRIP 5 - Goördinerend Regionaal Operationeel Team en -Regionaal
Beleidsteam

Omschrijving
Bij een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis in meerdere regio's of ernstige vrees
voor het ontstaan daarvan, waartoe de betrokken Voorzitters Veiligheidsregio's in
gezamenlijkheid besluiten omdat het bestuurlijk noodzakelijk wordt geachF2.
RBT's en ROT's zijn actief in elke betrokken regio, naar behoefte al dan niet met één of
meerdere CoPl's.
De Voorzitters Veiligheidsregio's wijzen samen één Coördinerend Regionaal Operationeel Leider
(COL) aan (in principe die van de bronregio).
De Voorzitters Veiligheidsregio's maken samen afspraken over coördinerend voozitterschap (in
principe dat van de bronregio).
Alle ROL's en Voorzitters Veiligheidsregio's houden de adviestaak ten opzichte van de eigen
bevoegd gezag. Ook worden geen verantwoordelijkheden overgedragen. De ROL en de
Voorzitter Veiligheidsregio uit de regio waarvan de voozitters coördineren hebben daarmee een

Starten en eind
tot opschalen

ledere ROL uit de omliggende regio's overlegt met de COL (ROLbronregio) en maakt de afweging op te schalen binnen de eigen regio
en de te alarmeren functionarissen.
Voorzitter Veiligheidsregio van de bronregio, al dan niet op verzoek

naar GRIP 5

Alarmering

.
.
.

n

Volgens alarmeringsregeling van de betreffende regio's.
De CaCo bronregio informeert de omliggende regio's en in ieder geval
de CaCo's van deze regio's.
De CaCo's volgen het incident via LCMS/GMS en informeren de eigen
ROL.

Opkomst
Aflossinq
Afschali

Leidi

I

¡

Voloens oeldende criteria van de betreffende crisisteams.
Volqens oeldende criteria van de betreffende crisisteams.

en coörd¡nat¡e

Leiding

Reikwijdte

De COL op wiens initiatief de betrokken ROL's onderling contact
houden en zo nodig bestuurlijke besluitvorming voorbereiden, als ware
er een interregionaal operationeel team.
Elk Voorzitter Veiligheidsregio voor zichø. Gezamenlijk maken zij
afspraken over een coördinerend voorzitterschap (in principe de
voorzitter uit de bronreoio).
Zie Taken.

Taken
De veiligheidsregio waar de bron van de ramp of crisis zich bevindt, voert de regie met betrekking
tot de bestuurlijke en operationele coörd¡natie van de afhandeling van het incident in de acute- en
de nafaseas.
ln het geval er geen duidelijk aanwijsbaar brongebied is, voert de veiligheidsregio die gezien de
aard van het incident en afhankelijk van de situatie het best geëquipeerd is, de regiea6.
De operationele coördinatie richt zich primair op het verkrijgen, veredelen en delen van
operationeel relevante informatie ("what is"), het duiden van en besluiten omtrent gezamenlijke
acties ("what to do") en het analyseren van de mogelijke ontwikkeling van de ramp of crisis
("what's next").
De operationele coördinatie richt zich tevens op het zo snel mogelijk met alle betrokken regio's
maken van afspraken omtrent:

42

Wet veiligheidsregio's artikel 41 Um 44.
a3 ln onderling overleg bepaald.
4 Wet veiligheidsregio's art. 39 treedt in werking in alle behokken regio's, na een besluit van elke betrokken ¡nd¡viduele
voorzitter.
a5 fenzi¡ in overleg anders wordt bepaald (ter ontlasting van de bronregio).
46 ln onderling overleg bepaald.

18/38

-

voorlichting en crisiscommu
coördinatie en aanvragen van personele en materiële bijstand;
de communicatie met andere, niet direct in RBT's of ROT's vertegenwoordigde,
belanghebbende publieke en private partijen en gezagsdragers;
de inzet van liaisons;
onderlinge overleg- en afstemmingsmomenten;
aspecten van op- en afschaling;
organisatie van de nafase.

Kernbezetting coördinerend ROT
,.,1'

¡1

ìì,tl

f

.Ì,li irìl

i.:r

Operationele coördinatie

Coördinerend Regionaal

Bronreg io of aan gewezen

Operationele

Ooerationeel Leider
Liaisons Regionaal

veiliqheidsreqio
Betrokken veilig heidsreg io's

o
Kernbezetting coördinerend RBT
Bestuurlijke

inatie
leiding

Coördinerend Voozitter
Veiliqheidsreqio
Coördinerend Regionaal
Leider

Bronregio of aangewezen
veiligheidsregio
Bronregio of aangewezen
veil

Bijzonderheden
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Verdieping GRIP-regeling
8.1 lnleiding
De volgende paragrafen zijn een verdieping van de GRIP-regeling. ln deze verdieping wordt
nader ingegaan op de alarmering, opkomst, aflossing, het aanvragen van bijstand, het
opperbevel en de operationele leiding. Ook worden de crisisteams op nul minuten notice
besproken en wordt de relatie tussen GRIP en het SGBO/TDA van de politie nader
beschreven.
8.2 Alarmeren
De alarmering van de operationele functionarissen en de leden van de beleidsteams vindt
plaats door de MKR. De meldkamer start binnen twee minuten met groot alarmeren en heeft
binnen vijf minuten een beschrijving van het incident gereed voor de Regionaal Operationeel
Leider en de Burgemeester. Hieronder is het verloop van melding en alarmering
schematisch weergegeven:

MELDING

I

I

t

MELÐKAI1¡ER

MELÞKAMER ROTTERDAM
(MKR}
(POLlTtE, BRANDWEER,
AMBULANCE)

€

MILfEUDIEÑST

RlJltMoND {DCMR)

€

HAVEN COOR$NATIE
CENTRUM {HCC)

ALARMERING OPERATIONELE DIENSTEN EN
GEilEEI'¡TELIJKE DIENSTEN CONFORM PROCEDURES

I
ALARMERING

CoPl

GBT

ROT

VOORZITTER MINISTERIELE

coMMtssrE
cRTSTSBEHEERSTNG (MCCB)

RBT

PLANNINGSS

I

+

+

De kaders van de alarmering staan beschreven in artikel 2.2.2 en 2.2.3 van het Besluit
veiligheidsregio's.
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8.3 Stille alarmering
De stille alarmering is ontwikkeld om met name bij dreigingssituaties 'onder de radar te
blijven', bijvoorbeeld bij een (terroristische) dreiging. Normaliter wordt via P2000
gealarmeerd, slechts in uitzonderlijke situaties vindt een stille alarmering plaats. Een stille
alarmering houdt in dat leden van een CoPl, ROT, planningsstaf of BT buiten P2000 om, via
de pager én middels een tekstbericht worden gealarmeerd en gevraagd op een aangewezen
locatie bijeen te komen.

8.4 Opkomst
Voor de opkomst van leden van de diverse teams gelden de volgende afspraken:
Dat zr¡zich zo snel mogelijk naar het team begeven.
Voor alle crisisteams geldt de norm dat de opkomsttijd in 80% van de gevallen wordt
gehaald.
De opkomende eenheden die met C2000 werken, melden zich volgens de normale
procedure bijde MKR in.
Na melding schakelen de CoPl-leden naar de Regionale Multidisciplinaire
Gespreksgroep 01 (RMG-01) om alle beschikbare informatie - inclusief de juiste
opkomstlocatie en de veiligheidsaspecten - gezamenlijk te delen, tenzij door de MKR
anders wordt aangegeven.

.
.
.
.

8.5 Aflossing
Voor de aflossing van crisisteams gelden de volgende afspraken:
De hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing is ingericht om
onafgebroken te kunnen functionerenaT.
Een CoPl en een ROT worden in principe na I uur afgelost. De Leider CoPl en
Regionaal Operationeel Leider bepalen wanneer afgelost wordt met een maximum
van 12 uur. Aflossen kan:
Gollectief aan de hand van:
de soort en aard van de crisis;
tijd;
druk;
en fase waarin de crisis verkeerd.
lndividueelaan de hand van:

.
.

r

r

.

-

-

de belangrijksteprocessen/rollen;

functioneren team en teamleden.
ln de nafase van een incident kan een crisisteam ook slapend zijn indien mogelijke
incidentontwikkelingen zich pas over langere tijd kunnen gaan voordoen. Het GRIP
niveau blijft gehandhaafd, maar de bemensing gaat tijdelijk weer naar de reguliere
uitgangspositie. De voozitter van het team bewaakt het verloop van
incidentontwikkelingen om te zien of de opkomst van de leden van de crisisteam
wederom gewenst is.

a7 ln 2016 is gestart met het beschrijven van een nog vast te
stellen document met betrekking tot de cont¡nuìTeit van de
cris¡steams (CoPl/ROT/BT's).
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8.6 Bijstand
Voor het aanvragen of verlenen van bijstand gelden de volgende afspraken:
lndien het bestrijdingspotentieel van de regio is uitgeput of ontoereikend blijkt, wordt
een beroep gedaan op de buurregio's of bijstand aangevraagd via het Landelijk
Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) o.a. volgens artikel 51 van de Wet
veiligheidsregio's, artikel 56 van de Politiewet of bij behoefte aan specialismen
(bijvoorbeeld CBRNe). Tevens kan een beroep gedaan worden op partners zoals de

'

.

waterschappen4s.

De aanvraagprocedure voor bijstand vanuit het LOCC staat beschreven in de
Regionale Uitvoeringsregeling Rotterdam-Rijnmond en het Handboek Bijstand
LOCC4e.

'
'
'
'

Met de buurregio's worden afspraken gemaakt (zie Regionaal Crisisplan) over het
verlenen van bijstand. Bij behoefte aan meerdere CoPl's bijtwee situaties waarin
tegelijkertijd sprake is van GRIP I of hoger worden deze betrokken uit buurregio'sso.
De VRR zal bijstand leveren aan buurregio's of andere veiligheidsregio'ss1 indien een
bijstandsvezoek wordt gedaan bij de Regionaal Operationeel Leider of de Algemeen
Di recteu r (Directiewacht).
Ambulancebijstand wordt door de Meldkamer Ambulance Zorg aangevraagd door
middelvan het landelijke systeem Pariter.
Blj het verkrijgen van bijstand moeten uitgangsstelling en loodsposten worden
benoemd. Deze dienen bekend te worden gemaakt in de alarmering.

8.7 Verhouding opperbevel tot operationele leiding
Volgens artikel 5 van de Wet veiligheidsregio's heeft de Burgemeester het
opperbevel in geval van een ramp of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan in
zijn gemeente. Degenen die aan de bestrijding van een ramp deelnemen, staan
onder zijn bevel. ln dat geval maakt de Burgemeester gebruik van zijn bevoegdheden
zoals genoemd in de artikel4 tot en met 7 in de Wet veiligheidsregio's.

.

'

Volgens artikel 39, lid 3, Wet veiligheidsregio's wijst de Voozitter Veiligheidsregio
een Regionaal Operationeel Leider aan, die is belast met de leiding van een
RegionaalOperationeelTeam, dat bestaat uit operationeel leidinggevenden van de
betrokken diensten.
De Voozitter van de Veiligheidsregio geeft de Regionaal Operationeel Leider de
bevelen die hij nodig acht in verband met de uitvoering van de door hem genomen
besluiten (artikel 39, lid 5, Wet veiligheidsregio's).

Namens de Voorzitter VRR wijst de Algemeen Directeur, als eindverantwoordelijkes2,
functionarissen aan, met de (relevante) operationele leidinggevende capaciteitens3,
als Regionaal operationeel Leider voor (mogelijke) GRIP 2 incidenten en hoger
(opgeschaalde incidenten en voorkomende gevallen).
48 Op basis van
artikel 5.3 en/ of 5.30 van de

Waterwet, artikel 8, 12, 13 en/of 16 van het convenant samenwerkingsaÉpraken
VRR-waterschappen. De aanvraagprocedure voor bijstand vanuit de waterschappen staat beschreven in de
alarmeringsregeling waterschappen van de VRR.
49 Zie ook www.nctv.nl/locc
en klik op de link naar'bijstand en ondersteuning'voor uitleg en actuele aanvraagformulieren. Voor
bijstand van defensie, geld dat de wettelijke grondslag bepalend kan zijn voor het al dan niet toekennen. Consulteer h¡ervoor de
Off¡c¡er Veiligheidsregio.
50 Op basis van praktische

haalbaarheid levert de VRR één CoPl (binnen 30 minuten) voor coördinat¡e van de bronbestrüding
en één ROT (binnen 30 minuten) voor het effectgebied. Een tweede en derde CoPl dient dan binnen anderhalf uur en een
vierde binnen twee uur via bijstand van andere regio's geleverd te worden. Hier wordt momenteel een werkinstructie voor
opgesteld. Vastgesteld in VD, 10 mei 2010 - Agendapost Multid¡sciplinaire flexibele Commando- en VC units.
51 Of aan waterschappen.
52

Zie artikel2S jo. 4 Gemeenschappelijke Regeling voor de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (versie16 december 2013).

s3 Zie Draaiboek Regionaal
Operationeel Le¡ders en Leiders CoPl en Functiebeschrüving en Piketbeschrüving.
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Bovendien zijn tevens functionarissen, met operationeel leidinggevende
capaciteitensa, aangewezen als gemandateerd Leider CoPl voor (mogelijke) GRIP
incidenten (opgeschaalde incidenten en voorkomende gevallen). Deze
functionarissen blijven overigens (ook) in functie bij incidenten hoger dan GRIP 2.

1

De RegionaalOperationeel Leiders en Leiders CoPl zijn operationeel
verantwoordelijk voor de'Wat-vraag'wat betreft de uitvoering van de diverse
monodisciplinaire processen die tijdens een incident spelen. De 'Hoe-vraag'wordt
naar inzicht van en door de diverse diensten zelf bepaald en uitgevoerd.
ln geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, of van ernstige
vrees voor het ontstaan daarvan, is de Voorzitter Veiligheidsregio ten behoeve van
de op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing in de betrokken
gemeenten belast met het opperbevel (artikel 39, lid 1, Wet veiligheidsregio's)55.
De opperbevelhebber kan onder randvoorwaarden gebruik maken van
noodbevoegdheden, waardoor burgers en bedrijven of overheden bepaalde rechten
ontnomen kunnen worden en plichten toebedeeld krijgen. Dit zijn de gemeentelijke
noodverordening (o.g.v. de Gemeentewet), de Regionale noodverordening (o.g.v. art.
39 lid I Wvr), dan wel het staatsnoodrecht5o

Er is een duidelijke scheiding tussen het gehele operationele aandachtsgebied en het
bestuurlijke aandachtsgebied. Dit neemt niet weg dat ook bij een GRIP 1 of 2
bestuurlijke zaken kunnen spelen waarbij de opperbevelhebber betrokken kan
worden.

¡

Gezien de eindverantwoordelijkheid van de Algemeen DirecteursT heeft hijten
behoeve van het faciliteren van een ordentelijke leiding en coördinatie een
directiewacht ingesteld. Het doel van dit piket is:
De verbindende schakelte zijn tussen het opperbevel en de operatie(en)
Adviseur van de beleidsteams.
Klankbord van de Leiders CoPl en Regionaal Operationeel Leiders.

-

Op grond van artikelen 25 jo. 4 Gemeenschappelijke Regeling voor de
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, kan de Directiewacht interveniëren tijdens een
GRIP 1 of 2.

8.8 Teams op nul minuten notice
Om het reactievermogen en de veerkracht van de operationele crisisorganisatie te verhogen,
kan, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, het wenselijk zijn om in bijzondere
omstandigheden een operationele en/of bestuurlijke team op nul minuten notice in te
stellenss. Omstandigheden die dit vereisen hebben veelalte maken met de bereikbaarheid

en imago.
Met een team op nul minuten notice wordt bedoeld dat de beoogde deelnemers en de
voozieningen van een bestuurlijke of operationele crisisteam op een afgesproken

s

ldem.
55 Doordat er binnen gemeentegrenzen meerdere plaatsen
kunnen zijn, is het mogelijk dat een incident dat binnen een
gemeentegrens blijfl, maar wel effecten op meerdere plaatsen heeft dus GRIP 4 kan worden.
56 Zie ook de zgn. 'Bestuurlüke
Netwerkkaarten Cris¡sbeheersing'
57 Zie artikelen 25 jo. 4 Gemeenschappelijke Regeling voor
de Veiligheidsregio Rotterdam-Rûnmond (versie16 december

2013).
58 Dit geldt voor alle teams zoals omschreven voor GRIP 1 t/m 4.
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uitgangsstelling aanwezigzrln, de situatie monitoren en met elkaar kunnen communiceren,
zodalzq na een alarmering direct ter plekke hun operationele taak kunnen oppakken. Voor
het CoPlwordt in dergelijke gevallen een logische locatie uitgezocht, van waaruit effectief
kan worden opgetreden. Voor teams op nul minuten notice gelden de volgende
uitgangspunten:
Een team kan op nul minuten notice worden gesteld wanneer bijeenkomen niet via
de normale opkomstprocedure kan worden geregeldss.
De voorzitter van de Veiligheidsdirectie van de VRR en/of de Burgemeesters
besluiten over instelling van een operationele/bestuurlijke team op nul minuten

.
.

.
.
.

notice.
De teams zijn op nul minuten notice gesteld gedurende vooraf bepaalde tijd met een

afgebakende opdracht.
Een team wordt pas actief nadat een incident heeft plaatsgevonden waarvoor
opschaling volgens de GRIP-regeling noodzakelijk is tot het niveau van de
betreffende crisisteam.
Btj de voorbereiding van een evenement of periode met verhoogde kans op een groot
incident (niet zijnde een acute dreiging in het kader van terrorisme) worden de
beoogde leden van het team (via LCMS) op de hoogte gehouden van de relevante
informatie (bezoekersaantallen, bereikbaarheidsregelingen, getroffen
voozorgsmaatregelen, opstelplaatsen van hulpverleningseenheden, etc.).

8.9 Planningsstaf
Ter voorbereiding op een dreigende crisis of een evenement - met de focus op scenariodenken op operationeel, tactisch en strategisch niveau - kan een planningsstaf ingesteld
worden60. Met name wanneer het om grootschalige evenementen gaat met regionale impacU
uitstraling, en waarbij multidisciplinaire inzet noodzakelijk kan zijn.
Een planningsstaf wordt geformeerd door de vaste ROT-leden en draagt zorg voor de
multidisciplinaire afstemming van de te nemen voorzorgmaatregelen met betrekking tot de
specifi eke crisisdreig ing.
Naast een planningsstaf kan het GBT tevens op voorhand actief zijn. Afhankelijk van de
dreiging kunnen de maatregelen verwerkt worden in een plan of draaiboek. Het RBT beslist
over de daadwerkelijke uitvoering van de opgestelde plannen. Voorbeelden van een
crisisdreiging zijn: bedreiging van de volksgezondheid, extreme weersomstandigheden,
uitvalvan het C2OO0-netwerk, dreiging van uitvalvan de stroomvooziening binnen de regio
(bijvoorbeeld door onderhoud aan het elektriciteitsnetwerk of -transformator), terroristische
dreiging.

59 T¡dens een grootschal¡g
evenement, waar door verminderde bereikbaarheid bijeenkomen binnen de gestelde tijden niet

voldoende gewaarborgd is, of (intemationale) beeldvorming bij incidenten tijdens het evenement ingrijpen door een crisisteam
kan vragen zonderde vertraging van de normale opkomsttijd. Tüdens een periode van verhoogde kans op grote ¡nc¡denten;
zoals tÛdens een periode van verhoogde tenoristische dreiging, extreme storm, extreem hoog water, jaan¡ì/isseling, etc.
60 B¡ het instellen van een planningsstaf door de VRR
bij grootschalige evenementen in Rotterdam wordt er vooraf overlegd
met de gemeentelijke vergunningverlener van het evenement en/of het lokaal gezag. Doel van dit overleg is om gezamenlijk te
bekijken in welke operationele voorbereiding al is voozien. De aËtemming d¡ent voor het instellen van de planningsstaf plaats
te vinden, op initiatief van de VRR.
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I

Er is geen sprake van een RIP-situatie waarbij een operationele organisatie wordt ingesteld
lndien de dreiging realiteit wordt en een omslag plaatsvindt naar een daadwerkelijk incident, treedt
de reguliere GRIP-regeling in werking.
nnr
Een
e aan een
evenement.

Bevoegd tot het
instellen van een

Bu rgemeester, respectievelijk Voozitter Veiligheidsregio

planningsstaf
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Directiewacht, op advies van de dienstdoende Regionaal Operationeel
Leider
De vaste leden van de Beleidsteam kunnen Burgemeester,
respectievelijk Voorzifter Veiligheidsregio adviseren een Planningsstaf
te fo
De MKR start binnen 2 minuten met de alarmering.
De MKR alarmeert alle ooerationele functionarissen.
Opkomstlocatie: Regionaal Operationeel Centrum (ROC) Word Port
Center
Rotterdam (Wilhelminakade 947).
Uitwüklocatie: Hoofdbureau van Politie (Doelwater 5 te Rotterdam).
Opkomsttijd: 30 minuten, met uitzondering van de AC-Bevolkingszorg,
Procesondersteuner en de Algemeen ondersteuner. Die hebben een
opkomsttiid van 60 minuten.
De Voorzitter Planningsstaf bepaalt hoe en wanneer zijn staf wordt
afgelost.
De MKR vervanqende functionarissen oproepen.
De Voozitter Planningsstaf zal in overleg met de Directiewacht, de
Burgemeester en/of (via de Directiewacht) de Voozitter
Veiligheidsregio de planningsstaf beëindigen of overgaan naar het
een GRIP-niveau
De planningsstaf staat onder leiding van de Voozitter Planningsstaf.
Hij heeft in tegenstelling tot de Regionaal Operationeel Leider geen
extra bevoegdheden.
Bij een planningsstaf rapporteert de leider planningsstaf aan de
Voozitter Veiligheidsregio, via de Directiewacht.
ln geval van een terroristische dreiging adviseert de voorzitter
planningsstaf de Algemeen Commandant van de Staf Grootschalig en
Bijzonder Optreden (SGBO) van de politie.
De planningsstaf zorgt voor het omgevingsmanagement en richt zich op
het

Draagt zorgt voor het opstellen van een plan in ruimte en tijd, na opdracht hiervoor gekregen te
hebben.
Een eenduidig beeld vormen tussen de operationele diensten wat betreft de risico's en scenario's
op het gebied van de fysieke veiligheid.
Het uitwerken en vaststellen van escalatiescenario's waarbij de situatie zodanig verandert dat er
minimaal opgeschaald moet worden naar een GRIP 2 of 3 situatie.
Het adviseren van het bestuur en/of de directie in welke situatie opgeschaald zou moeten worden.
lnformeert het bestuur en andere teams (zoals de SGBO, Kustwachtcentrum, LOCC en/of NCC)
op het gebied van de fysieke veiligheid.
Communiceert de opschalingsscenario's naar de operationele diensten en andere teams.
Bereid de opschaling naar een GRIP, de eventueel benodigde bijstand en operationele middelen
voor.
Het besluit tot uitvoeren (actie) van de uitgewerkte planningsopdracht, ligt bij de Voorzitter
Veiligheidsregio of de Algemeen Commandant SGBO.
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voor de SGBO
ln geval van een terrorismedreiging fungeert de Planningsstaf als den
Politie. De algehele leiding berust dan bij de Algemeen Commandant SGBO in zijn hoedanigheid
als gedelegeerd opdrachtgever vanuit de Driehoek. De Planningsstaf stelt dan een plan op, op
basis van de geformuleerde vraag of behoefte van de Algemeen Commandant SGBO.
Voorgestelde maatregelen worden niet eerder uitgevoerd dan nadat h¡ervoor toestemming is
verkregen van de AC SGBO.

8.1 0 Een gemeenschappelijke staf bij terrorismedreiging

ln geval van een terrorismedreiging die de Veiligheidsregio Rotterdam-R|nmond en
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid aangaat, kan worden gewerkt in een gemeenschappelijke
(plannings-)staf. Dit waarborgt een eenduidige informatiepositie en bevordert de onderlinge
afstemming. De eigenstandige taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden blijven
hierbij in stand, tenzij de leden voor beide veiligheidsregio's worden gemandateerdo3.

61 De secties bevatten naast de genoemde leidinggevende ook d¡verse ondersteuners van de diverse diensten.
62 Bi.¡voorbeeld het inventariseren van
!sieke veil¡ghe¡dsris¡co's, het uitwerken van (escalatie)scenario's, gevolgen en
(voozorgs-)maatregelen. Het gaat om het ontwikkelen van 'what if... , then... ."-scenario's, waarbij ook de consequenties voor
het (mogelijke) optreden van de andere operationele diensten in beeld worden gebracht. Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat
geen uitvoering plaatsvindt dan na goedkeuring van de Algemeen Commandant SGBO.
63 Op I juni 201 5 vastgesteld in Ve¡l¡gheidsdirectie (VRR) en op 12 juni 201 5 in Operationeel Veil gheidsoverleg (ZHZ).
i
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8.10.1 Afspraken voor opschaling b'tj tenorismedreiging of aanslag
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VR

denktank
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ROT (+ evt. CoPl)
Actiecentra van de discipline
waaronder SGBO

Driehoek, waarbij de voozitter kan
besluiten deze aan te vullen met
een Liaison NCW en/of Directeur
VR
ln geval van een BT, waar nodig
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Evt. aangevuld met een Liaison
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Waar nodig specifieke
bespreekpunten in een driehoek

8.10.2 Liaison ROL Contraterrorisme (CT)*
Op vezoek van de politie heeft de VRR65 bijterrorismedreiging een ROL als primus inter
pares aangewezen, evenals binnen de VRZHZ. De Liaison ROL-CT wordt dan geihformeerd
door de AC of de HOvD-P. De Liaison ROL-CT maakt op basis van de informatie een
inschatting ten aanzien van de multidisciplinaire (on)mogelfikheden, consequenties en
belangen. Op basis hiervan doet de Liaison een voorstel aan de AC (of HOvD-P) over de
mogelijke voorbereiding van de inzet van de andere diensten en het delen van informatie
(wat, met wie, op welke wijze). Na goedkeuring van het voorstel door de AC of HOvD-P
worden de maatregelen door de Liaison ROL-CT via de staande organisatie tot uitvoering
gebracht. De werkwijze kan ook worden toegepast bij geplande risicovolle aanhoudingen.
De Liaisons ROL-CT van de VRR en de VRZHZ kunnen elkaar onderling vervangen en dus
ook in de andere regio worden ingezet.
8. 1 0.3 Eén aanspreekpunt

Afspraak met de politie is dat de liaison, verkregen vertrouwelijke informatie niet deelt totdat
hier een noodzaak voor ¡s of wanneer dat mogelijk is; in dat geval bespreekt de liaison dit
vooraf met de betreffende AC of HOvD-P. Hierbij geldt dus de restrictie dat de informatie pas
wordt gedeeld na afstemming met en goedkeuring door de AC SGBO of HOvD-P. Soms
moet geaccepteerd worden dat niet alle informatie kan/mag worden gedeeld.

Welzal de liaison anticiperen op de geschetste situatie zodathij bij een escalatie sneller kan
schakelen. Dit sluit aan bij hetgeen in de GRIP-regeling voor de planningsstaf ten tijde van
terreurdreiging is vastgelegd: de liaison fungeert als sparringspartner ten behoeve van de
AC SGBO of HOvD-P. Hierbij moet worden gedacht aan het nagaan van '\Mhat if..., then..."scenario's waarbij ook de consequenties voor het (mogelijke) optreden van de andere
operationele diensten in beeld worden gebracht. Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat geen
uitvoering (incl. de uitwerking in de kolommen) plaatsvindt dan na goedkeuring van de AC
SGBO of HOvD-P.

64 IBP Terrorisme.
65 ln september 2015.

27t38

8.10.4 Werkrijze
Vanuit zijn rol en voorkennis geeft de Liaison ROL-CT advies aan de AC of HOvD-P.
De AC of HOvD-P neemt op basis van het advies een besluit. Op basis van het besluit van
voorgenoemde politiefunctionaris zal de Liaison ROL-CT de voorgestelde maatregelen
initiëren. De uitvoering ligt echter bij de staande organisatie waardoor de operationele inzet
onder de reguliere leiding- en coördinatiestructuur valt. Omwille van een eenduidige leiding
en coördinatie zal de Liaison ROL-CT zo spoedig mogelijk de Directiewacht op de hoogte
stellen van de geïnitieerde maatregelen.
Wanneer de dienstdoende LC en/of ROL zich niet kan vinden in de met de politie
overeengekomen (voorgenomen) maatregelen, kunnen de ROL en/of LC én de Liaison ROLCT escaleren naar de Directiewacht en de Directeur Publieke Gezondheid (of namens deze
de Operationeel Directeur GHOR) voor wat betreft de geneeskundige
hulpverleningsaspecten (o.g.v. artikel 32lid 2 Wvr).
8.11 Relatie GRIP-structuur met coördinatiestructuur politie bij geplande regelingen
Deze paragraaf beschrijft de verhouding tussen de coördinatiestructuur van de politie bij
geplande regelingen, zoals evenementen en demonstraties, en de GRIPopschalingsstructuur. Het gaat hier om situaties dat tijdens het evenemenUdemonstratie een
incident plaatsvindt. De coördinatiestructuur van de politie bij geplande regelingen kan
bestaan uit:
Openbare Orde regeling, onder leiding van een operationeel leidinggevende.
. Team Districtelijke Aanpak (TDA).
Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO).

.
.
.

Wanneer geen sprake is van behoefte aan gestructureerde multidisciplinaire coördinatie bij
een incident, zal conform routine worden gewerkt met een 'motorkapoverleg'. Dit kan
plaatsvinden tussen direct betrokken operationeel leidinggevenden.
Wanneer wel behoefte is aan GRIP-opschaling, staat in deze paragraaf beschreven hoe de
GRIP-structuur zich verhoudt tot de coördinatiestructuur van de politie. De aanleiding voor
multiopschaling kan zich zowel binnen als buiten het evenemenUdemonstratie manifesteren,
echter zijn de gevolgen van het incident, en de locatie waar die gevolgen zich manifesteren,
bepalend voor de structuur. De verhouding tussen - en samenwerking met - de
coördinatiestructuur van de politie kan worden gevat in een aantal vuistregels:
I

CoPI
Het CoPl heeft de operationele leiding voor wat betreft de incidentbestrijding
op het domein openbare orde en veiligheid66. Dit kan een deel van het
evenement betreffen óf het totale evenement, afhankelijk van de situatie.
De OvD-P in het CoPl is verantwoordelijk voor uitvoering van de
politieprocessen m.b.t. het incident en onderhoudt het contact met de

relevante partijen binnen de eigen organisatie (zoals een Operationeel
Commandant of een SGBO) om die uitvoering gestalte te geven.
Als de situatie daartoe aanleiding geeft en het wenselijk wordt geacht, kan
een Operationeel Commandant of een taakcommandant participeren in het
CoPl naasf de OvD-P. Dit voor specifieke kennis m.b.t. de locatie en/of het
evenement (vergelijkbaar met een liaison van een bedrijf of
partnerorganisatie). ln schema ziet dit er als volgt uit:

66 Dit is een afgeleide van de bevoegdheid van de burgemeester
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ROT
Het ROT heeft de operationele leiding voor wat betreft de totale
incidentbestrijding op het domein openbare orde en veiligheid6T. Dit kan een
deel van het evenement betreffen óf het totale evenement, afhankelijk van de
situatie.
De Algemeen Commandant Politiezorg in het ROT is verantwoordetijk voor
uitvoering van de politieprocessen en onderhoudt het contact met de
relevante partüen binnen de eigen organisatie. Dit kan een extra AÇPZzijn of
de ACPZ die reeds in dienst is voor de betreffende regeling.
Het SGBO wordt actiecentrum politiezorg.
CoPl en/of ROT oo 0 minuten notice
Het TDA en/of SGBO hebben de operationele leiding voor wat betreft
politiezorg.
Het CoPl en/of ROT fungeren als multidisciplinaire tegenhanger van het TDA
en/of SGBO.
De OvD-P in het CoPl en/of de ACPZ in het ROT onderhouden contact met
de relevante partijen binnen de eigen organisatie, zoals hierboven
beschreven.

-

-

8.12 Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam N.V.
De Divisie Havenmeester (DHMR) van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. is de
uitvoeringsorganisatie van de (Rijks-)havenmeester Rotterdam-Rijnmond en treedt op
binnen zijn beheersgebied: Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, voor zover
buiten de zeedijken gelegen en in openverbinding met de Nieuwe Maas, Oude Maas en
Nieuw waterweg, alsmede de Maasmond, het Beerkanaal, het Calandkanaal en het
Hartelkanaal en de aan deze scheepvaartwegen gelegen havens en verbindingen.
Daarnaast levert DHMR onder andere ondersteuning aan brandweezorg, ambulancezorg en
bevolkingszorg zoals geregeld in de overeenkomst tussen de VRR en DHMR.
ln het volgende schema wordt aangegeven welke verantwoordelijkheden bij welke nautisch
beheerder horen.

67 Dit is een afgeleide van
de

van de burgemeester
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Verantwoordelijkheid
Rijkswaterstaat

(Rijks-)Havenmeester
Rotterdam-Rijnmond

Op rijkswateren buiten het nautisch
beheergebied van de (Rijks)havenmeester
nmond
ln havens en op rijkswateren binnen de
gemeenten Rotterdam, Schiedam
en

Waterschappen

Op regionale wateren binnen het
beheergebied van de waterschappen
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Besluit Algemeen Bestuur Veil

Rotterdam-Rijnmond

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond;

gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de VRR;
gelet op hoofdstuk 2, artikel 2.1.1 b Um e van het Besluit veiligheidsregio's, dat het Bestuur
van de Veiligheidsregio zorg draagt voor het inrichten van de hoofdstructuur van de
rampenbestrijding en crisisbeheersing;
besluit vast te stellen:

de Gecoördineerde Regionale lncidentenbestrijdingsProcedure (GRIP), versie (8.0) voor de
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Aldus vastgesteld in de schriftelijke besluitvormingsronde van het Algemeen Bestuur van

april2020.

de voorzitter,

A. Aboutaleb

de secretaris,

rs. A.
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Versiebeheer
Versie

Datum

1.0

1 mei 1995

2.0

januari
r 998

3.0

1 maart
2005

Wijzigingen ten opzichte van de voorgaande vercie.

.
.

1

I
I
I

¡
I
I
I

4.2

1

januari

2007

T

!
!
a

¡
I
l

5.8

16 maart
2009

6.0

13 februari

.
¡
r
r
.
r
¡

2012

.
¡
r
¡
r
¡
¡
.
r
¡
¡

Eerste versie GRIP
Tussenconcept. Naamgeving rampenteam aangepast,
ovezichtsschema's GRIP ingevoegd, Coördinatiealarmen
in GRIP
ROT
Naamgeving bijgewerkt, samenstelling CoPl uitgebreid
Plannings ROT en lnformatiemanager ingevoerd.
lnstellen GRIP-3 en 4 aangepast, in overeenstemming gebracht met
het crisisbeheersingsplan.
Taken CoPl, ROT, GBT en RBT opgenomen.
Splitsing tussen procedure en alarmregeling.
Actiecentrum gemeente venruerkt.
Procedure voorbereid op competentie gerichte invulling van de centrale
ROT-functies in plaats van een dienstgerichte invulling.
Leider ve
Aanpassi ng indeling en lay-out zodat de GRIP-regeling als zelfstandig
brondocument kan worden gezien.
Aanpassing inleiding.
Aanpassing wanneer de regeling door wie kan worden ingesteld.
Aanpassing definitie Operationeel Leider en Coördinerend
Burgemeester.
Paragraaf en schema over alarmering toegevoegd.
Schema over opperbevel en operationele leiding toegevoegd.
Dubbele schema's zijn verwijderd en bestaande aangepast.
Verwerking Landelijk Referentiekader GRIP van de Veiligheidskoepel
d.d. 28 maart 2006.
Communicatieafspraken per fase toegevoegd.
Crisisstaven op nul minuten notice tbegevoegd.
Deelprocessen kunnen ook buiten de GRIP-regeling om in werking
treden.
Paragraaf GRIP op hoofdlijnen is verwijderd.
Methodiek van evalueren toegevoegd.
Afkortin
en
Coördinerend Burgemeester is vervangen door Coördinerend
Bestuurder.
Er zijn "starttriggers" toegevoegd.
De taken van de leden zijn verplaatst naar de handboeken.
Er is rekening gehouden met de basisvereisten crisisbeheersing.
De Plotter en de Ondersteuner Communicatie zijn toegevoegd aan het
ROT. De Communicatieadviseur is vast lid van het ROT geworden.
De lnformatiemanager is toegevoegd aan de vaste ondersteuning van
het GBT.
Het
en beschreven.
Bevoegdheden Voorzitter Veiligheidsregio volgens Wet
ve il g h eids re g io's verwerkt.
Wet en Besluit veiligheidsregio's veniverkt
Operationele Leiding bü GRIP 3 en 4 aangepast.
lnterregionale samenwerking beschreven.
Evaluaties alleen voor intern gebruik en om van te leren en het
afleggen van verantwoording bij GRIP 4 door de Voorzitter
Veiligheidsregio.
Relatie GRIP met GBO toegevoegd.
Landelijke naamgeving van crisisfunctionarissen doorgevoerd.
Coördinatie van communicatie altijd bij het Hoofd Sectie Communicatie
i

ROT.

Paragraaf bijstand opgenomen.
Flexibel omschalen (gedachtegang regionaal crisisplan) toegevoegd.
Nieuwe schema's alarmering en GRIP-niveaus toegevoegd.
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7.0

1 1 oktober
2013

I

OvD-Bevolkingszorg vast lid van het CoPl.
Verantwoordelijkheid mono informatiemanagementtoegevoegd
Sectie informatie toegevoegd aan ROT.
Begrippenlijst verwijderd uit de GRIP-regeling.
Dubbele teksten en tegenstrijdigheden verwijderd.
GRIP-regeling in nieuwe lay-out (tabelvorm) geplaatst.
AMOK to
lnstellen GRIP 5 volgens de Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep
Bovenregionale Samenwerking d.d. 16 januari 2013 en de Uitwerking
convenant veiligheidsregio's Zuid Holland.
Benaming Leider ROT aangepast naar het landelijke Regionaal
Operationeel Leider.
Benamingen GVS (Gemeentelijke Veiligheidsstaf) en RVS (Regionale
Veiligheidsstaf) aangepast naar het landelijke GBT (Gemeentelijk
Beleidsteam) en RBT (Regionaal Beleidsteam).
Politiebenamingen aangepast en paragraaf over (D)GBO.
Actualisatie aan de hand van het RCP 2014-2018. Het proces
resourcemanagement wordt nog geconcretiseerd. De GRIP-regeling
dient dan wederom geactualiseerd te worden.
Crisiscommunicatie aangepast aan de hand van het RCP 2014-2018.
Paragraaf evalueren van GRIP incidenten geactualiseerd volgens het
document Evalueren van GRIP incidenten.
Tegenstrijdigheden in document verwijderd/aangepast.
Afkortin gen ijst bijgewerkt.
I

7.1

31 januari

2014
8.0

April2020

.
.
.
.
.
.
'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
t

Opzet document en hoofdstukken aangepast.
GRIP R'rjk verwijderd.
Ministerie V&J aangepast naar J&V.
BijGR|P 2tot4, Starttriggers verwijderd.
Bij GRIP 1 tot 5, inhoudelijke tekst lnformatiemanagement en
Crisiscommunicatie verwijderd.
B¡j GRIP 1 tot 2 gewijzigd Defensie Officiers Veiligheidsregio naar
Regionaal Militair Operationeel Adviseur en RMC West naar RMC Zuid
Bij GRIP 3 tot 4 toegevoegd Defensie Regionaal Militair
Beleidsadviseur.
Overal in document GMK aangepast naar MKR.

Blz.3-voetnoot 1 toegevoegd.
Blz.8 - taken van Leider CoPl die brj kopje Taken stonden, bij kopje
Leiding geplaatst.

Blz.8 - toegevoegd kopje Bevoegd tot opschalen, leidinggevenden op
officiersniveau van de Koninklijke Marechaussee (KMAR).
Blz.8 - kopje Leiding en coördinatie, tekst bij Leiding aangevuld.
Blz.8 - bevoegdheden bij conflicterende belangen bij bron- en
effectbestrijding toegevoegd.
Blz.8 - voetnoten I en 9 toegevoegd.
Blz. I - kopje Opkomst, tekst aangepast.
Blz.9 - kopje Kernbezetting bij lnformatiemanagement, GEO
lnformatiemedewerker CoPl toegevoegd, voetnoten 10, 11, 12, 13, 14
15, 16, 17 toegevoegd/aangepast.
Blz. 10 - kopje Leiding, taken ROL die bij kopje Taken stonden, bij
kopje Leiding geplaatst.
Blz. 10 - kopje Opkomst tekst aangepast.

Blz. 10-voetnootlS,20toegevoegd.
Blz.11 - kopje Vaste ondersteuning bij GEO lnformatiemedewerker
ROT toegevoegd.
Blz.11 - kopje Kernbezetting bij lM CoPl en ROT toegevoegd
multidisciplinaire functie (gelijk aan de operationele leiding).
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Blz. 11 - bú kopje Taken toegevoegd advisering aan de bestuurder.
Blz. 11 - Bevoegdheden bij conflicterende belangen bij bron- en
effectbestrijding toegevoegd.
Blz. 11 - kopje Kernbezetting Hoofd Communicatie aangepast.
Blz. 11 - kopje Vaste ondersteuning, GEO lnformatiemedewerker ROT
aangepast.
Blz. 11 - kopje Taken, toegevoegd laatste bullet... Bij een GRIP 2
wordt het gemeentelijke actiecentrum door het ROT aangestuurd.
Blz. 1 1 - voetnoten 21,23 toegevoegd.

- kopje Omschrijving derde bullet verwijderd.
- kopje Opkomst, aangepast Erasmuszaal.
- kopje Taken, woordvoeringslijn toegevoegd.
Blz.13 - voetnoot 25 en 28 toegevoegd/aangepast.
Blz. 14 - kopje Bijzonderheden, toegevoegd zin m.b.t. proces
Blz. 13
Blz. 13
Blz. 13

crisiscommunicatie.

'
.
.
.
.
.

Blz. 14-voetnoot30aangepast.

- kopje Opkomst, aangepast in Erasmuszaal.
- voetnoot 33 aangevuld.
Blz.16 - voetnoot bij Bestuurlijke beraadslaging verwijderd.
Blz. 16 - voetnoot 35, 36 toegevoegd/aangevuld.
Blz. 16 - kopje Bijzonderheden, toegevoegd zin m.b.t. proces
Blz. 15
Blz. 15

crisiscommunicatie.

Blz. 18

- Titel GRIP 5, tekst aangepast van lnterregionaal ROT en RBT
naar Coördinerend ROT en RBT.

.
.

Blz.21

- tekst Stille alarmering toegevoegd/aangepast.
Blz. 21 - kopje Aflossing, tekst aangepast... Een CoPl en een ROT
worden in principe na I uur afgelost. De Leider CoPl en Regionaal
Operationeel Leider bepalen wanneer afgelost wordt met een maximum

.
.

van 12 uur.
Blz. 22 -kop¡e Bijstand aangevuld, voetnoten 48 tot 51 toegevoegd.
Blz. 22123 - kopje Verhouding opperbevel, tekst toegevoegd Namens
de Voorzitter... en tekst Gezien de eindverantwoordelijkheid van de

.
.
.
.
.
.
t
.

Algemeen Directeur...
Blz. 23 - voetnoot 55, 57 toegevoegd/aangepast.
Blz.24 - tekst Planningsstaf aangepast en schema uit eerdere versie
toegevoegd. Voetnoot 60 toegevoegd.
Blz. 26 - tekst Een gemeenschappelijke staf... toegevoegd.
Blz. 27128 - tekst Afspraken voor opschaling... en Liaison ROL
Contraterrorisme (CT) toegevoegd.
Blz. 27 - tekst Een aanspreekpunt en voetnoten toegevoegd.
Blz. 28129 - tekst Werkwijze toegevoegd en Relatie GR|P-structuur met
coördinatiestructuur Politie en voetnoten.
Blz.29 - tekst Divisie Havenmeester aangevuld.
Blz. 31 - Bijlage I, GRIP bij R[k verwijderd en MKP aangepast naar
DROC.
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Afkortingenliist
AC
ACPZ
AGS
BT
Bvr

CaCo
CBRN

coL
CoPl

cPr
CT
DCMR
DHMR
DROC
GBO
GBT
GHOR
GRIP
HO Brandweeîzorg
HOvD-P
IBP

J&V
KMar
LCMS

LOCC
MCCb
MCU
MKR
NCC

NCTV
OM

OvD
OvD-Bz
R&C

RBT
RMG
ROC
ROL

ROT
SGBO
TDA
VCU
VRR

VRZHZ
WPC
Wvr

Algemeen Commandanten
Algemeen Commandant Politiezorg
Adviseu r Gevaarlij ke Stoffen
Beleidsteams
Besluit veilig heidsregio's
Calamiteitencoördinator (meldkamer)
Chemisch, biologisch, radiologisch of nucleair
Coördinerend Operationeel Leider
Commando Plaats lncident
Coördinator Plaats lncident
Contraterrorisme
Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond
Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Dienst Regionaal Operationeel Centrum
Grootschalig en Bijzonder Optreden
Gemeentelijk Beleidsteam
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
Gecoördineerde Regionale lncidentenbestrijdingsProcedure
Hoofd Officier Brandweezorg
Hoofd Officier van Dienst Politie
ncidentbestrijd ngsplan
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Koninklijke Marechaussee
Landelijk Crisis Management Systeem
Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum
Ministeriële Commissie Crisisbeheersing
Mobiele Commando Un
Meldkamer Rotterdam
Nationaal Crisis Centrum
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
Openbaar Ministerie
Officier van Dienst
Officier van Dienst Bevolkingszorg
Afdeling Risico- en Crisisbeheersing
Regionaal Beleidsteam
Reg ionale Multidisciplinaire Gespreksg roep
Reg ionaal Operationeel Centrum
Regionaal Operationeel Leider
Regionaal Operationeel Team
Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden
Team Districtelijke Aanpak
Verbinding- commandowagen
Veilig heidsreg io Rotterdam-Rijnmond
Veiligheidsregio Rotterdam Zuid Holland Zuid
World Port Center
Wet veiligheidsreg io's
I

i
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Verzendlijst
VRR
de algemeen directeur VRR
de directeur Risico- en Crisisbeheersing
de leden van de Adviesraad Risico- en Crisisbeheersing
de leden van de Werkgroep Oefenen de Centrale Ondernemingsraad van de VRR
GHOR
de directeur AZRR (Ambulancezorg RotterdamRijnmond)
de directeur Publieke Gezondheid RotterdamRijnmond
het Bestuur van de Huisartsenposten (namen en
e-mailadressen via de GHOR)
de Voorzitter Regionaal Overleg Acute Zorgketen
(ROAZ)
GGD en GHOR Nederland/ Raad van DPG'en
de raden van bestuur van ziekenhuizen in de
regio Rotterdam-Rijnmond
de Regionaal inspecteur voor de
Gezondheidszorg en Jeugd
het Nederlandse Rode Kruis

Gemeenten
de burgemeesters en
locoburgemeesters van de VRR
de directeur van de Directie Veiligheid van
de gemeente Rotterdam
de colleges van burgemeester en
wethouders
de gemeenteraden van de VRR
de gemeentesecretarissen van de VRR
de ambtenaren rampenbestrijding van de
VRR

Brandweer

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

de directeur Brandweer
de Nederlandse Vereniging voor Brandweezorg
en Rampenbestrijding
de directeur van de Gezamenlijke Brandweer in
het haven- en industriegebied

de directeur van het Havenbedrijf
Rotterdam N.V.
de (Rijks-)Havenmeester Rotterdam,
tevens Port Security Officer en de plv
Havenmeester

Meldkamer Rotterdam

Waterschappen

de directeur Meldkamer Rotterdam
het hoofd Meldkamer Rotterdam

de dijkgraven en directeuren van de
Waterschappen in de regio RotterdamRijnmond
de calamiteitencoördinatoren van de
Waterschappen in de regio RotterdamRijnmond

Politie Eenheid Rotterdam
de Politiechef van de Eenheid Rotterdam en
leden van de Eenheidsleiding
de districtschefs van de Politie Eenheid
Rotterdam

Rijkswaterstaat
de Hoofdingenieur-Directeur
Rij kswaterstaat West-Nederland Zu id
de Hoofdingen ieur-Directeur
Rij kswaterst aal Zee en Delta
de Directeur Netwerkmanagement van
Rij kswaterstaat West-Nederland Zu id
de Directeur Netwerkmanagement van
Rij kswaterstaat Zee en Delta
de crisiscoördinatoren van Rijkswaterstaat
West-Nederland Zuid
de crisiscoördinatoren van Rijkswaterstaat
Zee en Delta

Ministeries
de minister van het ministerie J&V
het Hoofd lnspecteur Openbare Orde en
Veiligheid van het ministerie van J&V
de accountmanager veiligheidsregio van het
ministerie van J&V
de Directeur van de Kamer van Koophandel (als
Economisch Commissaris voor de minister van
ÊzK)
de Regionaal lnspecteur VROM
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Overige
de directeuren van de aangrenzende
veiligheidsregio's
Gedeputeerde Staten Zuid-Holland
de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland
de Commissaris van de Koning in Zeeland
de Commissaris van de Koning in Brabant
de hoofdofficier en de plv. van justitie
arrondissement Rotterdam
de directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond
en de directiewacht
de Regionaal Militair Commandant - Zuid
de Regionale Directeur van LNV
het hoofd Belastingdienst douane district
Rotterdam
de voorzitter van het bestuur van de Stichting
Deltalinqs
de directeuren van de (Bzo-)bedrijven met
rampbestrijdingsplan
de KNRM Hoek van Holland
het lnstituut Fysieke Veiligheid (lFV)
het lnfopunt Veiligheid
de Nationaal coörd inator terrorisme bestrijd ng
de directeur van de Kustwacht
het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum
i

de directie van het Feijenoord Stadion
de directie van Rotterdam Airport
de directie van de RET
de directie van de NS
de directie van Prorail
de directie van Arriva
de directie van Connexxion
de directie van Stedin
de directie van Evides
de directie van Duinwaterbedrijf ZuidHolland
de directie van RTV-Rijnmond
KMAR Rotterdam The Hague Airport
de directie van Het Leger des Heils
de directie van Monuta
het Nationaal Coördinatie Centrum
de directeur Landelijke Faciliteit
Rampenbestrijding
het Nationaal Coördinatie Centrum
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