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Geachte heer, mevrouw, 

Maandag 13 februari 2012 heeft het Algemeen Bestuur van de Velligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond (VRR) de GRIP-regeling versie 6.0 vastgesteld. De GRIP-regeling 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-Rijnmond. Deze 
GRIP-regeling is gebaseerd op de Wet en het Besluit veiligheidsregio's en het landelijk 
referentiekader GRIP. De GRIP-regeling vormt de uitvoering van artikel 2.2.1 van het Besluit 
veiligheidsregio's en regelt de leiding over en de gecoördineerde inzet van diensten en 
organisaties bij de bestrijding van rampen en zware ongevallen. 

Bijgaand treft u de geactualiseerde GRIP-regeling voor de regio Rotterdam-Rijnmond aan. Ik 
verzoek u deze regeling binnen uw organisatie te verspreiden en waar nodig te verwerken 
binnen uw plannen, draaiboeken en alarmeringsschema's. 

De afdeling Crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is 
verantwoordelijk voor het beheren en actueel houden vao 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 voorstel tot wijziging worden gedaan. Indien u in 
de toekomst verbeterpunten signaleert binnen de GRIP-regeling, kunt u deze doorgeven aan de 
medewerkers van de afdeling crisisbeheersing. 

De GRIP-regeling is op te vragen bij het secretariaat van de afdeling crisisbeheersing 
(secretariaatsrc@veiiigheidsreqio-rr.nl) en te vinden op de website van de veiligheidsregio 
Rotterdam-Rijnmond. Voor vragen over de regeling kunt u terecht bij Bart Schoonbrood, senior 
beleidsmedewerker crisisbeheersing (b.schoonbrood@veiligheidsreqio-rr.nl of 010 446 8663). 

-
Met vriendelijke groet, 

^ - M ' r drs. )^/Littodij, 
Algemeen Directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. 
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Leeswijzer 

De Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure (GRIP) 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-Rijnmond. 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. In deze versie is ook 
rekening gehouden met de Bestuurlijke Netwerkkaarten. 

In deze GRIP-regeling worden achtereenvolgens de vier GRIP-niveaus en de interregionale 
opschaling beschreven. Per GRIP-niveau zijn de taken en verschillende crisisstaven omschreven. 
Tevens is in .deze GRJPnregeJing 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 hoewel 
de GRIP-regeling een duidelijke structuur kent, zij ook voor de operationele en bestuurlijke 
leidinggevenden enige maté van flexibiliteit biedt. Dit betekent dat de Operationeel Leider en de. 
burgemeester/voorzitter veiligheidsregio om hem of haar moverende redenen van de regeling kan 
afwijken, indien de situatie dit vereist. 

De afdeling Crisisbeheersing 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 voorstel tot wijziging worden gedaan. De GRIP-regeling wordt door. de 
Veiligheidsdirectie ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de VRR. Als uitwerking 
van 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 Incident (CoPI). 
■ Handboek Regionaal Operationeel Team (ROT). 
■ Handboek Veiligheidsstaven (GVS/RVS). 
■ Draaiboek Voorzitter veiligheidsregio. 
■ Draaiboek informatiemanagement 
« Draaiboek plotter. 
■ Draaiboek Algemeen Ondersteuner. 
■ Draaiboek Sectie Gemeenten ROT. 
■ Draaiboek Verslaglegger ROT. 
■ Draaiboek Communicatie ROT. 

Deze handboeken en draaiboeken zijn, per crisisteam, een verdieping van de GRIP-regeling. 
Aanpassingen in de GRIP-regeling zullen in de handboeken en draaiboeken worden verwerkt. 
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1. Inleiding 

Als zich ondanks alle risicobeperkende maatregelen, die zowel door particulieren als de (semi-) 
overheid getroffen worden, een crisis voordoet, zal de overheid vanaf het moment van de melding snel 
en daadkrachtig moeten optreden. De crisisorganisatie die dan ingericht wordt, is onder normale 
omstandigheden een "lege organisatie". Om in geval van een grootschalig incident of crisis aan de 
doelstellingen van een gecoördineerd optreden te voldoen volgens artikel 2.1.1 lid b t/m f van het 
Besluit veiligheidsregio's, wordt deze "lege organisatie" volgens een opschalingprincipe ingericht. 

De opschalingstructuur bestaat uit vier GRIP niveaus en interregionale afspraken met de buurregio's. 
Deze niveaus zijn uitgewerkt in de Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsPrpcedure 
(GRIP). De GRIP-regeling is gebaseerd op de principes van eenvoud, eenduidigheid en eenheid van 
opvatting. De GRIPrrëgëlihg vormt dejjitvoering van artikel 2.2.1 van het Besluit veiligheidsregio's. De 
opschalingniveaus zijn achtereenvolgens: 

GRIP-niveau Crisisstaf Reikwijdte incident 

GRIP1 Het Commando Plaats 
Incident 

Bronbestrijding 

GRIP 2 Het Regionaal 
Operationeel Team 

Bron- en effectbestrijding 

GRIP 3 De Gemeentelijk 
Veiligheidsstaf 

Bedreiging van het welzijn van (grote groepen 
van) de bevolking 

GRIP 4 De Regionaal 
Veiligheidsstaf2 

Gemeentegrensoverschrijdend incident 

Diverse combinaties 
mogelijk 

Bovenregionaal Incident 

Naast de instelling van één van de bovenstaande fasen bestaan ook de onderstaande mogelijkheden: 

GRIP-niveau Crisisstaf Reikwijdte 

Geen Planningsstaf Ter voorbereiding op een potentiële crisis 

Geen Nul Minuten Notice Ter voorbereiding op een potentiële crisis 

Om de operationele bruikbaarheid van deze regeling te vergroten, wordt in de volgende hoofdstukken 
eerst de uitgangspunten van GRIP en de opschalingniveaus beschreven. Uitgangspunt is overigens 
dat de lezer de basiscursus crisisbeheersing heeft gevolgd. Daarna worden aspecten als de 
alarmering, opkomst, aflossing, bijstand, het opperbevel, crisisstaven op nul minuten notice, GRIP in 
relatie tot het Grootschalig Bijzonder Optreden (GBO) en de wijze van evalueren verder uitgediept. 

1 Landelijk wordt de term gemeentelijk beleidsteam (GBT) gehanteerd. 
2 Landelijk wordt de term regionaal beleidsteam (RBT) gehanteerd. 



2. GRIP: gebruik en de uitgangspunten 

De procedure kan worden gestart indien bij de bestrijding van incidenten of een dreiging
3 hiervan, 

duidelijk behoefte is aan multidisciplinaire coördinatie of een eenduidige aansturing van de inzet van 
de diensten door multidisciplinaire teams. 

Het gebruik van GRIP heeft 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 betrouwbare informatie kan direct een GRIP niveau worden uitgeroepen, zonder dat 

een vorig/voorafgaand niveau is ingesteld. 
• Indien een daartoe bevoegde functionaris de procedure start, komt de staf bij elkaar voor 

minimaal één plenair overleg waarna de (gemandateerd) Operationeel Leider of de voorzitter 
GVS/RVS kan besluiten de procedure te beëindigden dan wel in afgeslankte vorm verder gaat. 

■ De samenstelling en taken van de verschillende teams en staven, veranderen niet bij opschaling. 
• De leiding en coördinatie tussen de verschillende teams en staven verandert bij opschaling. 
■ De gemaakte afspraken en maatregelen blijven van kracht bij een opschaling. Alleen na 

onderbouwing van de Operationeel Leider of Opperbevelhebber kan hiervan worden afgeweken. 
■ Bij een opschaling komt de operationele leiding (wat) te liggen bij de hoogste actieve staf, zonder 

daarbij te treden in de bevoegdheden van de afzonderlijke diensten over de wijze (hoe) van 
uitvoering van de taken. 

• De uitvoering van de operationele en gemeentelijke crisisprocessen is niet afhankelijk van de 
instelling van een bepaald GRIP-niveau en kunnen ook zonder GRiP_w.orden.toegepast--

-■—Eenincidentkanvragen-dafëëfTberoep wordt gedaan op (delen van) de crisisorganisatie, zonder 
dat alle teams en staven actief worden . In 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 (gemandateerd) 
Operationeel Leider of de Opperbevelhebber. 

■ In een aantal gevallen wordt automatisch overgegaan tot de instelling van een GRIP-niveau, door 
middel van zogenaamde starttriggers

5
. 

■ Een starttrigger kan alleen worden ingezet bij aanvang van een incident, als nog niet is 
opgeschaald naar een bepaald GRIP-niveau. Uitzondering is de inzet van de sirenes. 

■ Indien voor een incident is opgeschaald naar een GRIP-niveau geldt het hoogst uitgeroepen 
GRIP-niveau voor het gehele incident

6
. 

■ De Operationeel Leider of de voorzitter veiligheidsregio kan om hem of haar moverende redenen 
van de regeling afwijken, indien de situatie dit vereist. 

• De Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. is de uitvoeringsorganisatie van 
de Rijkshavenmeester Rotterdam-Rijnmond en treedt op binnen zijn beheergebied. Dit omvat het 
rijksvaarwater en gemeentelijke havens binnen de gemeenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen 
en Maassluis. De Divisie Havenmeester kan ook bijstand leveren aan het proces brandweerzorg 
indien het incident in het beheergebied ligt. 

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 lokaal 
van karakter is met enkel een ad-hoc coördinatiebehoefte bij de diensten ter plaatse. Dit past prima in 
de dagelijkse routine. Het overleg wordt ondersteund door de Gemeenschappelijke Meldkamer 
(GMK). Bij een dergelijk incident is ook sprake van multidisciplinaire afstemming, maar wordt geen 
gebruik gemaakt van de GRIP-procedure. Deze vorm van overleg wordt het motorkap-overleg 
genoemd. 

3 In het geval van een dreiging kan ook een planningsstaf in worden gesteld. 
4 Een crisis zonder duidelijke aanwijsbare plaats incident zoals, stroomstoring, infectieziekten en/of grootschalige evenementen. 
5 Een starttrigger is een gebeurtenis waarvan vooraf is bepaald dat, indien deze gebeurtenis zich voor doet, direct naar een 
bepaald GRIP-niveau wordt opgeschaald. 
6 Indien 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 incident geldt dan een GRIP 3. De brongemeente kan ook 
overwegen om vervolgens GRIP 4 te adviseren/te maken om de afstemming tussen de gemeenten beter te laten verlopen. 



3. GRIP 1 - Het Commando Plaats Incident (CoPI) 

E2 PümmRfïirMi-
Het CoPI 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. 
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 gasmeetplan in werking 
treedt. 

Bevoegd tot opschalen 
naar GRIP 1 

Leidinggevenden op officiersniveau van de brandweer, politie, GHOR en 
dienst havenmeester die gealarmeerd zijn of ingezet zijn bij het incident. 
De algemeen commandanten op (hoofd)officiersniveau die functioneel boven 
de vaste leden van het CoPI staan. 
De voorzitter van de GVS/RVS. 
De calamiteitencoördinator of dienstdoende leidinggevende van de GMK, na 
overleg met een leidinggevende ter plaatse van het incident of de 
operationeel leider. 
De Koninklijke Marechaussee (KMAR), indien zich een incident op Rotterdam 
- The Hague Airport voordoet. 

Starttriggers Voor GRIP 1 zijn geen starttriggers geformuleerd. 
Alarmering De GMK start binnen 2 minuten met een grootschalige alarmering. 

De GMK alarmeert alle operationele functionarissen volgens de Multi Model 
Alarmeringsregeling Rotterdam-Rijnmond (MMARRR). 
De GMK alarmeert de multidisciplinaire coördinatiepost en multidisciplinaire 
verbinding-commandowagen. 

Opkomst Opkomstlocatie: Mobiele multidisciplinaire coördinatiepost op het 
incidentterrein of een voorbereide locatie7. 
Opkomsttijd: 30 minuten, met uitzondering van de OvD Bevolkingszorg. Deze 
heeft een opkomsttijd van 60 minuten. 

Aflossing De leider CoPI bepaalt hoe en wanneer zijn staf wordt afgelost. 
De GMK kan via de communicator vervangende functionarissen oproepen. 

Afschaling De Operationeel Leider of zijn vertegenwoordiger zal in overleg met de 
deelnemers van zijn staf en in overleg met eventueel andere staven, 
afschalen of de orocedure beëindiaen. 

Leiding Het CoPI staat onder leiding van de leider CoPI. 
Bij GRIP 1 is de leider CoPI de gemandateerd Operationeel Leider. 
Bij een GRIP 2 of hoger rapporteert de leider CoPI aan de leider ROT. 

Reikwijdte Het CoPI is belast met de bronbestrijding. 
Het CoPI is belast met de uitvoering van de operationele leiding op de plaats 
van het incident. 

Bepalen van de situatie op de plaats incident en de ontwikkelingen. 
Bepalen welke operationele processen ter plaatse aan de orde zijn. 
Bepalen welke operationele eenheden per discipline ingezet moeten worden. 
Leidinggeven aan de operationele bestrijding in het brongebied. 
Informeren van het bestuur. 
Regelen van eigen aflossing. 

7 Bij BRZO-bedrijven is veelal op het terrein een CoPI-locatie voorbereid. 



Processen Functionaris Organisatie 
Operationele leiding Leider CoPI Multidisciplinaire functie 
Brandweerzorg (H)OvD Brandweerzorg Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond 
Politiezorg OvD Politiezorg Politie Rotterdam-Rijnmond 
Geneeskundige zorg Commandant van dienst 

Geneeskundig 
GHOR Rotterdam-Rijnmond 

Bevolkingszorg OvD Bevolkingszorg Gemeenten Rotterdam-Rijnmond 
Scheepvaartzorg OvD Scheepvaartzorg Divisie havenmeester 
Chemisch advies Adviseur gevaarlijke 

stoffen'" 
DCMR Milieudienst Rijnmond namens de 
Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond 

Communicatie Voorlichter Politie Rotterdam-Rijnmond 
Informatiemanaaement Informatiemanaaer CoPI Veiliaheidsreaio Rotterdam-Riinmond 

Meldkamer Calamiteitencoördinator Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
Sectie Informatie 
Additioneel 
Waterbeheer 

Plotter 

OvD Waterbeheer 

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hqhewsreq 

Inliggende waterschappen 
Defensie Officier veiligheidsregio RMC West 
Overigen Liaisons van publiek/private organisaties/crisispartners of andere deskundigen 

met de bevoegdheden van een Officier van Dienst. Verzekeraars nemen in 
orincioe niet in het CoPI plaats11. 

Binnen 5 minuten geeft de GMK, op grond van de beschikbare gegevens, een zo volledig mogelijke 
beschrijving van het incident12. 
De plotter maakt zo snel als mogelijk een plot van de situatie. 
De informatiemanager CoPI is verantwoordelijk voor het multidisciplinaire totaalbeeld van het incident. 
De informatiemanager CoPI stelt zo spoedig mogelijk het (geverifieerd) totaalbeeld beschikbaar13. 
Alle betrokken diensten en crisisstaven zijn verantwoordelijk voor het bijhouden van een 

z 

monodisciolinaire totaalbeeld — 

De voorlichter CoPI verzorgt de woordvoering over het incident en staat de pers ter plaatse of telefonisch 
ter woord15. 
De voorlichter CoPI stemt de woordvoering af met de voorllchtlngsfunctionaris van de VRR. 
De voorlichter CoPI stemt de woordvoering af tussen politie, OM, afdeling Communicatie VRR en 
gemeenten, indien de woordvoering strafrechtelijk onderzoek kan schaden of tijdens een 
terreurdreiaina/aanslaa. 

— 

8 Tenzij de OvD Bevolkingszorg en leider CoPI in onderling overleg bepaald hebben dat er geen processen bevolkingszorg 
opgestart hoeven te worden. Dit speelt voornamelijk in het haven- en industriegebied. 
9 Tenzij de OvD Scheepvaartzorg en leider CoPI in onderling overleg bepaald hebben dat er geen scheepvaartprocessen 
opgestart hoeven te worden. 
^ De adviseur gevaarlijke stoffen valt onder het proces brandweerzorg en legt verantwoording af aan de (l-l)OvD Brandweer. 
" Besluit Veiligheidsdirectie 10-07-2008. 
12 Besluit veiligheidsregio's, artikel 2.2.4. 
13 Besluit veiligheidsregio's, artikel 2.4.1, lid 3. 
"' Besluit veiligheidsregio's artikel 2.4.2, lid 1. 
'5 De voorlichter COPI stemt de woordvoering af met de afdeling Communicatie van de VRR. 



4. GRIP 2 - Het Regionaal Operationeel Team (ROT) 

■tJ'.'.l^^liiJLf.'I^^IJ^g:!.^ 
Als blijkt dat een incident een duidelijke uitstraling heeft naar de omgeving, met duidelijke effecten buiten 
de plaats incident, wordt naast een CoPI ook een Regionaal Operationeel Team (ROT) ingesteld. 
Met GRIP 2 Is de hoooste ooerationele status bereikt. 

— 

Bevoegd tot opschalen 
naar GRIP 2 

Leidinggevenden op officiersniveau van de brandweer, politie, GHOR en 
dienst havenmeester die gealarmeerd zijn of ingezet zijn bij het incident. 
De algemeen commandanten op (hoofd)officiersniveau die functioneel boven 
de vaste leden van het CoPI staan. 
De voorzitter van de GVS/RVS. 
De calamiteitencoördinator of dienstdoende leidinggevende van de GMK, na 
overleg met een leidinggevende ter plaatse van het incident of de 
operationeel leider. 
De KMAR, indien zich een incident op Rotterdam - The Hague Airport 
voordoet. 
Bij in werking treden van het gasmeetplan' 
Bij in werking treden van de AMOK-procedure

17 van de politie. 
Starttriggers 

Alarmering De GMK start binnen 2 minuten met een grootschalige alarmering. 
De GMK alarmeert alle operationele functionarissen volgens de MMARRR. 

Opkomst Opkomstlocatie: Regionaal Operationeel Centrum (ROC) World Port Center 
Rotterdam (Wilhelminakade 947). 
Uitwijklocatie: Boezembocht, Veilingweg 66 te Rotterdam. 
Opkomsttijd: 30 minuten, met uitzondering van de sectie bevolkingszorg, 
plotter, verslaglegger, informatiemanager 90.3 en de procesondersteuner. 
Deze hebben een opkomsttijd van 60 minuten of vrije instroom. 

Aflossing De leider ROT bepaalt hoe en wanneer zijn staf wordt afgelost. 
De GMK kan via de communicator vervangende functionarissen oproepen. 

Afschaling De Operationeel Leider of zijn vertegenwoordiger zal in overleg met de 
deelnemers van zijn staf en in overleg met eventueel andere staven, 
afschalen of de procedure beëindigen. 

— 

Leiding Het ROT staat onder leiding van de leider ROT. 
Bij GRIP 2 is de leider ROT de gemandateerd Operationeel Leider. 
Bij een GRIP 3 rapporteert de leider ROT aan de voorzitter GVS 

Reikwijdte 

Taken ROT 

Het ROT zorgt voor het omgevingsmanagement en richt zich op het 
zogenoemde effectgebied 

Draagt zorg voor de aansturing van de totale operationele inzet. 
Bepaalt de situatie in het effectgebied en geeft operationele kaders aan de leider CoPI. 
Anticipeert op toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelt hiervoor scenario's. 
Draagt zorg voor afstemming met het CoPI over bron- en effectgebied. 
Draagt zorg voor uitvoering van bijstandsverzoeken van CoPI 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. 
Informeert het bestuur. 
Adviseert bij een GRIP 3 de GVS of bij GRIP 4 de RVS. 
Is operationeel verantwoordelijk voor het gehele incident. 

16 Het gasmeetplan treedt in werking indien de chemisch adviseur in overleg met de (HjOvD meer dan twee meetploegen inzet. 
17 Dit is bij de aanwezigheid van een bewapend persoon in b.v, een school of een publieke plaats, waarbij slachtoffers zijn 
gevallen en er een dreiging is tot nog meer slachtoffers. 
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Processen Functionaris Organisatie 
Operationele leiding 

T I T 
Leider ROT Multidisciplinaire functie 

Brandweerzorg AC Brandweerzorg Regionale Brandweer Rotterdam-Rijnmond 
Politiezorg AC Politiezorg Politie Rotterdam-Rijnmond 
Geneeskundige zorg AC Geneeskundige zorg GHOR Rotterdam-Rijnmond 
Bevolkingszorg AC Bevolkingszorg Gemeenten Rotterdam-Rijnmond 
Scheepvaartzorg AC Scheepvaartzorg Divisie havenmeester 
Communicatie Hoofd Communicatie Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
Informatiemanagement Informatiemanager ROT Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
Milieu veraunninaen Directiewacht DCMR DCMR Milieudienst Riinmond 

Sectie Ondersteuning Procesondersteuner 
Algemeen ondersteuner 
Verslaglegger 

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

Meldkamer Calamiteitencoördinator Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
Sectie Informatie Plotter 

Additioneel 
Waterbeheer 

— 
Informatiemanager 90.3 

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

AC Waterbeheer 

hgherasreg 

Inliggende waterschappen 
Defensie Officier veiligheidsregio | RMC West 
Overigen Liaisons van publiek/private organisaties/crisispartners of andere 

deskundigen met de bevoegdheden van een Algemeen Commandant. 
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 
procesverantwoordelijke dienst in het ROT. 

I7W! 
Zie GRIP 1. 
De informatiemanager ROT voert de regie over het totaalbeeld. 

Het Hoofd Communicatie ROT is verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van de communicatie. 
Sectie Communicatie is het eerste uur verantwoordelijk voor de gemeentelijke communicatieactiviteiten, 
waarna deze taken in overleg aan het team pers- en publieksvoorlichting worden overgedragen21. 
Het voorlichten, informeren en het bieden van handelingsperspectieven aan de bevolking en voorlichten 
van de pers wordt gecoördineerd door de Sectie Communicatie in het ROT in samenspraak met het 
team pers- en publieksvoorlichting van de betrokken gemeente. 
De sectie wordt ingevuld door een communicatieadviseur en een ondersteuner van de VRR. 
Op afroep kunnen voorlichters van de Waterschappen, Rijkswaterstaat, Nutsbedrijven, DCMR en 
Havenbedrijf deelnemen aan de Sectie Communicatie. 
Bij de ondersteuning van de GVS of RVS wordt door de Sectie Communicatie ROT, in samenspraak 
met het team pers- en publieksvoorlichting en de communicatieadviseur GVS/RVS, ook uitvoering 
oeven aan het weonemen van maatschaDoeliike onrust. 

Wanneer sprake is van een crisis zonder duidelijke aanwijsbare plaats incident, kan een ROT zonder 
CoPI worden ingesteld. 
De taken en bezetting van het CoPI blijven van toepassing en het CoPI adviseert het ROT in de aanpak 
van de crisis. 

18 De secties bevatten naast de genoemde leidinggevende ook diverse ondersteuners van de diverse diensten. 
19 De operationeel leidinggevende volgens de Wet veiligheidsregio's mandateren hun bevoegdheden naar de Algemeen 
Commandanten in het ROT. Daarmee is het ROT het hoogt operationele niveau zoals in de Wet en Besluit veiligheidsregio's en 
in hel regionaal crisisplan staat omschreven. 
20 De afdeling Operationele Taken waartoe chemisch advies van de DCMR toe behoort, adviseert de brandweer en maakt 
onderdeel uit van de sectie Brandweer. 
21 Besluit Algemeen Bestuur 20 juni 2011. 
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5. GRIP 3 - De Gemeentelijke Veiligheidsstaf (GVS) 

In een GRIP 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 de 
Gemeentelijke Veiligheidsstaf (GVS) bijeen wordt geroepen. 
De burgemeester geeft hiermee aan dat hij gebruik maakt van zijn bevoegdheden conform artikel 4 t/m 
7 van de Wet veiligheidsregio's. 
Uitoanospunt is dal wat lokaal oedaan kan worden, lokaal oeschiedt door de GVS 

Bevoegd tot opschalen 
naar GRIP 3 

De burgemeester van de gemeente waar het incident plaatsvindt, eventueel 
na advies van de vaste leden van de GVS of de Operationeel Leider. 
De calamiteitencoördinator van de meldkamer mag bij de vastgestelde 
starttriggers GRIP 3 maken, na overleg met de dienstdoende leidinggevende 
ter plaatse van het incident of de operationeel leider. Het formele besluit voor 
GRIP 3 moet achteraf door de bevoegd burgemeester bekrachtigd worden. 

Starttriggers Na het activeren van één of meerdere sirenegebieden van het 
waarschuwingsstelsel door de (hoofd) officier van de brandweer

22
. 

Bij het bestuurlijke besluit tot grootschalige evacuatie van de bevolking. 
Bij een (dreigende) introductie binnen de gemeente van een meldingsplichtige 
infectieziekte, die als veroorzaker van een infectieziektecrisis wordt 
aangemerkt of door terroristische handelingen is verspreid. 
Bij incidenten met grote maatschappelijke impact, zoals zedenzaken. 

Alarmering De GMK start binnen 2 minuten met een grootschalige alarmering. De GMK 
alarmeert alle operationele functionarissen volgens de MMARRR. 
De OvD Bevolkingszorg alarmeert alle gemeentelijke crisisfunctionarissen 
volgens de gemeentelijke alarmeringsregeling. 
Opkomstlocatie": Gemeentehuis betrokken gemeente. 
Uitwijklocatie: Bekend bij de OvD Bevolkingszorg. 
Opkomsttijd: 60 minuten vanaf het moment dat de burgemeester de 
veiligheidsstaf bijeen heeft geroepen. 

Opkomst 

Aflossing De voorzitter van de GVS bepaalt hoe en wanneer zijn staf wordt afgelost. 
De OvD Bevolkingzorg en de GMK kunnen via de communicator 
vervangende functionarissen oproepen. 

Afschaling De voorzitter GVS zal in overleg met de deelnemers van zijn staf en in 
overleg met eventueel andere staven, afschalen of de procedure beëindigen. 

Leiding De GVS staat onder leiding van de voorzitter GVS. 
Bij GRIP 3 is de Leider ROT de gemandateerd Operationeel Leider. 

Reikwiidte 
Taken GVS 

De GVS komt bijeen voor de bestuurlijke afhandeling van het incident. 
~ 

Adviseert de burgemeester over bestuurlijke en strategische dilemma's die zich tijdens de crisis kunnen 
voordoen. 
De voorzitter GVS neemt bestuurlijke besluiten aan de hand van de voorgelegde adviezen/scenario's 
vanuit het ROT. 
De voorzitter GVS vaardigt noodbevelen en noodverordeningen (o.a. evacuatie) uit. 
Bepaalt de communicatiestrategie richting de bevolking en de pers. 
Advisering ten aanzien van protocollaire taken. 
Advisering ten aanzien van aanwijzingen vanuit de rijksoverheid en rijksheren. 

■ Conform het mandaatbesluit Sirenes. 
' De gemeente is verantwoordelijk voor het aanwijzen en inrichten van een opkomst- en uitwijklocatie. 
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wzmvm 
Processen Functionaris Organisatie 
Voorzitter GVS/Opperbevel (Loco)Burgemeester Getroffen gemeente Rotterdam-Rijnmond 
Strategische advisering 
namens operationeel leider 

Liaison Leider RO r Multidisciplinaire functie 

Strategische advisering 
bestuurlijke zaken 

Gemeentesecretaris Getroffen gemeente Rotterdam-Rijnmond 

Strategische advisering 
justitiële aangelegenheden 

(Hoofd) Officier van 
Justitie 

Arrondissementsparket Rotterdam 

Strategische advisering 
communicatie 

Communicatieadviseur 
burgemeester of college 
B&W 

Getroffen gemeente Rotterdam-Rijnmond 

Procesbewaker Adviseur Crisisbeheersing Getroffen gemeente Rotterdam-Rijnmond 

Strategische advisering 
Crisisbeheersing 

Directiewacht Algemeen 
Directeur 

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

Strategische advisering 
Brandweerzorg 

(Plv.) Regionaal 
Commandant 

Brandweer Rotterdam-Rijnmond (VRR) 

Strategische advisering 
Politiezorg 

Regioleiding Politie Rotterdam-Rijnmond 

Strategische advisering 
Geneeskundige zorg 

(Operationeel) Directeur 
GHOR 

GHOR Rotterdam-Rijnmond (VRR) 

Strategische advisering 
Milieuvergunningen en 
Chemisch advies 

Directeur DCMR DCMR Milieudienst Rijnmond 

Strategische advisering 
Scheepvaartzorg 

(Rijks)havenmeester Divisie havenmeester 

Bestuurlijke advisering 
gemeentelijke diensten 

Directeur gemeentelijke 
dienst 

Gemeentelijke dienst of deelgemeente 

Strategische besluitvorming 
en advisering 
(rijks)bevoegdheden 26 

Rijksheren, dijkgraven, 
inspecteurs. 

Divers, zoals waterschappen. Rijkswaterstaat, 
enz. 

Overigen Liaisons van publiek/private organisaties/crisispartners of andere 
deskundigen met de bevoegdheden van een (algemeen) directeur. 

Sectie Ondersteuning Algemeen ondersteuner 
Verslaglegger 

Getroffen gemeente Rotterdam-Rijnmond 
Getroffen gemeente Rotterdam-Rijnmond 

Sectie Informatie mm Informatiemanager GVS Getroffen gemeente Rotterdam-Rijnmond 

Zie GRIP 1 en 2. 
De informatiemanager GVS is verantwoordelijk voor het presenteren van het totaalbeeld en het grafisch 
plot in de GVS en het melden van spoedeisende informatie. 
De informatiemanager GVS is verantwoordelijk het invoeren van de actiepunten en besluiten van de 
GVS in het netcentrisch systeem. 
De GVS staat in contact met de Operationeel Leider door middel van een telefonische verbinding of een 
videoverbinding. 

24 De samenstelling van de GVS van Rotterdam is gelijk aan die van de RVS en staat bij GRIP 4 beschreven. 
25 De liaison heeft in de GVS zitting namens alle operationele diensten. Hiermee wordt afgeweken van artikel 2.15, lid 1 van het 
Besluit Veiligheidsregio's. 
26 De hoofdingenieur-directeur van een regionale dienst van Rijkswaterstaat (HID) alleen in de gevallen buiten het beheergebied 
van de Rijkshavenmeester Rotterdam-Rijnmond, voor wat betreft scheepvaartverkeer. 
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Het Hoofd Communicatie ROT is verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van de communicatie' 
De communicatiestrategie wordt bepaalt in de GVS. 
De communicatieadviseur GVS wordt ondersteund door de Sectie Communicatie van het ROT. 
Bij de ondersteuning van de GVS wordt door de Sectie Communicatie ROT, in samenspraak met het 
team pers- en publieksvoorlichting en de communicatieadviseur GVS, ook uitvoering geven aan het 
wegnemen van maatschappelijke onrust door goede en eenduidige informatievoorziening aan bevolking 
en bestuurders. 
Het Hoofd Communicatie ROT verstrekt in geval van GRIP 3 aan de communicatieadviseur GVS 
operationele communicatievragen en aandachtspunten. 
RTV Rijnmond kan worden ingeschakeld als calamiteitenzender en communicatie-instrumenten zoals 
genoemd in het Draaiboek Communicatie ROT zijn inzetbaar. 

Biizonderh H De taken en bezetting van het CoPI en ROT blijven onverkort van toepassing en adviseren de GVS in 
de aanpak van de crisis. 
Het ROT bereidt de door de GVS te nemen besluiten voor. 
Het ROT ondersteunt de GVS in de uitvoering van genomen besluiten. 
Tijdens een crisis kan het aanbeveling verdienen eventueel de loco-burgemeester te belasten met de 
uitvoering van de lopende zaken in de gemeente. 
De burgemeester stelt de Commissaris van de Koningin en de gemeenteraad zo spoedig mogelijk in 
kennis. 

27 Conform regionaal crisisplan 2009-2012 bladzijde 21. 
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6. GRIP 4 - De Regionale Veiligheidsstaf (RVS) 

EE In geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, of van ernstige vrees voor het 
ontstaan daarvan, is de voorzitter van de veiligheidsregio 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. 
De bestuurlijke afstemming verloopt in een GRIP 4-situatie via de voorzitter veiligheidsregio. 
De RVS adviseert de voorzitter veiligheidsregio over de dilemma's die zich in de aansturing van de crisis 
voordoen. 

Bevoegd tot opschalen 
naar GRIP 4 

Voorzitter veiligheidsregio al dan niet op verzoek van één van de betrokken 
burgemeesters of op advies van een van de vaste leden van de RVS28. 
De CaCo mag bij vastgestelde starttriggers GRIP 4 maken, na overleg met 
een leidinggevende ter plaatse van het incident of de operationeel leider. Het 
formele besluit voor GRIP 4 moet achteraf door de bevoegd burgemeester 
bekrachtigd worden. 

Starttriggers Bij een GRIP-incident op de Nieuwe Waterweg of Oude en Nieuwe Maas 
waarbij bestuurlijke besluitvorming wenselijk is. 
Bij een grootschalige overstromjng in grote delen van de regio. 
Bij een (terroristische) aanslag2" 

Alarmering De GMK start binnen 2 minuten met een grootschalige alarmering. 
De GMK alarmeert alle operationele functionarissen volgens de MMARRR. 
De OvD Bevolkingszorg alarmeert alle gemeentelijke crisisfunctionarissen 
volgens de gemeentelijke alarmeringsregeling. 

Opkomst Opkomstlocatie: RVS-ruimte World Port Center Rotterdam*. 
Uitwijklocatie: Stadhuis Rotterdam(Coolsingel 40) of in het Hoofdbureau van 
Politie (Doelwaterte Rotterdam)31. 
Opkomsttijd: 60 minuten vanaf het moment dat de voorzitter veiligheidsregio 
de veiligheidsstaf bijeen heeft geroepen. 

Aflossing De voorzitter van de RVS bepaalt hoe en wanneer zijn staf wordt afgelost. 
De OvD Bevolkingzorg en de GMK kunnen via de communicator vervangende 
functionarissen oproepen. 

Afschaling Zodra de omstandigheden het toelaten, ontbindt de voorzitter de regionale 
veiligheidsstaf. 

Leiding De RVS staat onder leiding van de voorzitter RVS. 
Bij GRIP 4 is de Leider ROT de gemandateerd Operationeel Leider. 

Reikwijdte 

Taken RVS 

De RVS komt bijeen voor de bestuurlijke afhandeling van een ramp of crisis 
van meer dan plaatselijke betekenis, of van ernstige vrees voor het ontstaan 
daarvan. 

Advisering van de voorzitter RVS 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 met landelijk en buurregio's. 
De voorzitter RVS 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 bestuurders32. 

28 De voorzitter veiligheidsregio kan in overleg met de betrokken burgemeesters besluiten een andere burgemeester als 
voorzitter RVS aan te wijzen. Indien Rotterdam de brongemeente is, zal bij afwezigheid van de burgemeester van Rotterdam, 
altijd een locoburgemeester van Rotterdam in de RVS aanschuiven naast de plv. voorzitter veiligheidsregio. 
29 Deze inschatting wordt door de calamiteitencoördinator van de meldkamer gedaan, in afstemming met de operationeel 
leidinggevende ter plaatse of de operationeel leider. 
30 Indien een andere burgemeester is aangewezen als voorzitter RVS kan de opkomstlocatie bij hoge uitzondering ook op het 
gemeentehuis of uitwijklocatie van de aangewezen burgemeester zijn. 

Het besluit om met de crisisstaven uit te wijken wordt door de voorzitter RVS en de Operationeel Leider genomen. 
32 Door middel van een videoverbinding of telefonisch contact, indien de betrokken bestuurders gekozen hebben geen zitting te 
nemen in de RVS en in de eigen gemeenten zijn gebleven. 
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Kernbezetting 
Processen Functionaris Organisatie 
Voorzitter RVS/Opperbevel 
Bestuurlijke beraadslaging^ 

Voorzitter veiligheidsregio Bestuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
Burgemeesters betrokken 
gemeenten34 

Bij de crisis betrokken gemeenten 

Strategische advisering 
Crisisbeheersing 

Directiewacht Algemeen 
Directeur VRR 

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

Strategische advisering 
Brandweerzorg 

(Plv.) Regionaal 
Commandant 

Brandweer Rotterdam-Rijnmond (VRR) 

Strategische advisering 
Politiezorg 

Regioleiding Politie Rotterdam-Rijnmond 

Strategische advisering 
Justitiële aangelegenheden 

Hoofdofficier van Justitie Arrondissementsparket Rotterdam 

Strategische advisering 
Geneeskundige zorg 

(Operationeel) Directeur 
GHOR 
Directeur Veiligheid110 

GHOR Rotterdam-Rijnmond (VRR) 

Strategische advisering 
Bestuurlijke zaken 

Gemeente Rotterdam 

Strategische advisering 
Milieuvergunningen en 
Chemisch advies 

Directeur DCMR DCMR Milieudienst Rijnmond 

Strategische advisering 
Scheepvaartzorg 

(Rijks)havenmeester Divisie havenmeester 

Strategische advisering 
Communicatie 

Hoofd Communicatie Gemeente Rotterdam 

Sectie Ondersteuning Algemeen ondersteuner 
Verslaglegger 

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
Gemeente Rotterdam 

L 
Sectie Informatie Informatiemanager RVS Gemeente Rotterdam 

Bestuurlijke advisering 
gemeentelijke 
diensten/deelgemeente 

Directeur gemeentelijke 
dienst of de voorzitter van 
de deelgemeente 

Gemeentelijke dienst of deelgemeente 

Strategische besluitvorming 
en advisering 
(rijks)bevoegdheden 36 

Rijksheren, dijkgraven, 
inspecteurs. 

Divers, zoals waterschappen. Rijkswaterstaat, 
enz. 

Overigen en deskundigen Liaisons van publiek/private organisaties/crisispartners of andere 
deskundigen met de bevoegdheden van een (algemeen) directeur. 

Zie GRIP 1 en 2. 
De informatiemanager RVS is verantwoordelijk voor het presenteren van het totaalbeeld en het grafisch 
plot in de RVS en het melden van spoedeisende informatie. 
De informatiemanager RVS is verantwoordelijk het invoeren van de actiepunten en besluiten van de 
RVS in het netcentrisch systeem. 

33 Niet van toepassing voor de GVS van Rotterdam. 
34 De burgemeesters van de bij de crisis betrokken gemeenten kunnen besluiten plaats te nemen in de RVS. In de regel blijven 
de lokale bestuurders in de eigen gemeente om de communicatieve rol richting de lokale bevolking te borgen. De bestuurlijke 
beraadslaging geschied in dat geval door middel een videoverbinding of telefonisch contact. Hiermee wijkt de VRR af van artikel 
39, lid 2 van de Wet veiligheidsregio's, waar de bij de crisis betrokken burgemeesters standaard in de RVS plaatsnemen. 
35 De directeur veiligheid van de gemeente Rotterdam heeft zitting namens de gemeentesecretaris van Rotterdam. 
36 De hoofdingenieur-directeur van een regionale dienst van Rijkswaterstaat (HID) alleen in de gevallen buiten het beheergebied 
van de Rijkshavenmeester Rotterdam-Rijnmond, voor wat betreft scheepvaartverkeer. 
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Het Hoofd Communicatie ROT is verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van de communicatie . 
De communicatiestrategie wordt bepaalt in de RVS. 
De communicatie wordt verzorgd door de afdeling Communicatie van de gemeente Rotterdam in 
afstemming met de sectie Communicatie in het ROT. 
Het Hoofd Communicatie ROT stemt af met de communicatieadviseurs van de gemeentelijke 
veiligheidsstaven over de te volgen communicatiestrategie en communicatieboodschappen. 
RTV Rijnmond kan worden ingeschakeld als calamiteitenzender en communicatie-instrumenten zoals 
enoemd in het Draaiboek Communicatie ROT, zijn inzetbaar. 

De algemeen directeur van de veiligheidsregio of zijn vervanger heeft (al dan niet na overleg met de 
leden van de Veiligheidsdirectie) een adviserende stem en kan op basis van het verloop van de 
gebeurtenissen ook eigenstandig de voorzitter veiligheidsregio adviseren GRIP 4 in te stellen. 
De taken en bezetting van het CoPI en ROT blijven onverkort van toepassing en adviseren de RVS in 
de aanpak van de crisis. 
Het ROT bereidt de door de RVS te nemen besluiten voor. 
Het ROT ondersteunt de RVS in de uitvoering van genomen besluiten. 
De voorzitter van elk betrokken waterschap wordt uitgenodigd deel uit te maken van het RVS. 
Een burgemeester moet in de regionale veiligheidsstaf schriftelijk bezwaar doen aantekenen, indien hij 
van mening is dat een voorgenomen besluit het belang van zijn gemeente onevenredig schaadt. 
De voorzitter van de veiligheidsregio brengt na afloop van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke 
betekenis, in overeenstemming met de burgemeesters die deel uitmaakten van de RVS, 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 tekenen38. 
Bij een GRIP 4 is het niet altijd noodzakelijk dat een lokale GVS bij elkaar komt, maar kan de 
burgemeester toch het besluit nemen de GVS, eventueel in een beperkte samenstelling, bijeen te 
roepen om bijvoorbeeld de communicatie van de lokale bevolking te bespreken en/of de besluiten van 
de RVS uit te voeren. 
De veiligheidsregio heeft slechts een beperkt aantal liaisons leider ROT en kan daarom bij een GRIP 4 
de lokale veiligheidsstaven niet (altijd) voorzien van een liaison. 
De Commissaris van de Koning en de Minister van Veiligheid en Justitie hebben speciale 
bevoegdheden om de voorzitter veiligheidsregio aanwijzingen te geven inzake de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing39. 

37 Conform regionaal crisisplan 2009-2012 bladzijde 21. 
38 Artikel 40, Wet veiligheidsregio's. 
39 Wet veiligheidsregio's artikel 41 t/m 44. 
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7. Interregionale opschaling 40 

— 
Bij een ramp of crisis van meer dan regionale betekenis zullen de betrokken veiligheidsregio's in 
samenwerking de interregionale rampenbestrijding en/of crisisbeheersing ter hand nemen. 
De veiligheidsregio's wijzen een coördinerend operationeel leider (COL) aan op wiens initiatief de 
operationeel leiders van de veiligheidsregio's onderling contact onderhouden en zo nodig bestuurlijke 
besluitvorming voorbereiden, als ware er een interregionaal operationeel team (IROT). 
De voorzitters van de veiligheidsregio's kunnen op aangeven van de COL tezamen een interregionaal 
beleidsteam (IRBT) bijeen roepen, waarin in gezamenlijkheid wordt afgestemd over de te volgen 
strateoie betreffende de ramoenbestriidino en crisisbeheersino. 

Bevoegd tot opschalen 
naar GRIP 4 

Voorzitter veiligheidsregio van de bronregio, al dan niet op verzoek van een 
van de andere bij de crisis betrokken voorzitters veiligheidsregio. 

Starttriggers Voor een interregionale opschaling zijn geen starttriggers geformuleerd 
Alarmering Volgens GRIP 2 of GRIP 4. 
Opkomst Volgens GRIP 2 of GRIP 4. 
Aflossing Volgens GRIP 2 of GRIP 4. 
Afschalina Voorzitters betrokken veiligheidsregio's. 

Leiding De coördinerend operationeel leider heeft de operationele leiding over het 
gehele incident. 
De voorzitters van het interregionale beleidsteam hebben de bestuurlijke 
leiding over het gehele incident. 

Reikwijdte De veiligheidsregio waar de bron van de ramp of crisis zich bevindt, voert de 
regie met betrekking tot de bestuurlijke en operationele coördinatie van de 
afhandeling van het incident in de acute- en de nafase. 
In het geval er geen duidelijk aanwijsbaar brongebied is, voert de 
veiligheidsregio die gezien de aard van het incident en afhankelijk van de 
situatie het best geëquipeerd is, de regie. 
De burgemeester van Den Haag neemt namens de voorzitters van de 
veiligheidsregio's de afhandeling van de internationale aangelegenheden ter 
hand. 

De operationele coördinatie richt zich primair op het verkrijgen, veredelen en delen van operationeel 
relevante informatie ('what is'), het duiden van en besluiten omtrent gezamenlijke acties ('what's next') 
en het analyseren van de mogelijke ontwikkeling van de ramp of crisis ('what if). 
Voorbereiden van bestuurlijke besluitvormino (IRBT). 

Taken bij IRBT 
Interregionale samenwerking op bestuurlijk niveau en het afstemmen over een te volgen strategie 
betreffende de rampenbestrijding en crisisbeheersing41. 

40 De interregionale opschaling is een uitwerking van de afspraken die gemaakt zijn op 12 september 2011 tussen de voorzitters 
van de veiligheidsregio's in Zuid Holland. 
41 Onder andere bij het ontbreken van aanwijzingen van het hoger bevoegd gezag (Ministeriële Commissie Crisisbeheersing) of 
bij geen volledige doorwerking naar de veiligheidsregio's. 
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Processen Functionaris 
_ 

Organisatie 
Operationele coördinatie Coördinerend Leider ROT Bronregio of aangewezen veiligheidsregio 
Operationele processen Idem als GRIP2 Rotterdam-Rijnmond 
Operationele 
verteaenwoordioina reaio's 

Liaison namens leider 
ROT 

Betrokken veiligheidsregio's 

~~ 
Bestuurlijke coördinatie Voorzitters 

veiligheidsregio's 
Betrokken veiligheidsregio's 

Operationele leiding Algemeen directeuren 
veiligheidsregio's 

Belrokken veiligheidsregio's 

Informatiemanaaement Informatiemanaaer IRBT Coördinerende veiligheidsregio igheidsregu 

Strategische besluitvorming 
en advisering 
rijksbevoegdheden 

Rijksheer Divers 

Overigen en deskundigen Liaisons van publiek/private organisaties/crisispartners of andere 
deskundioen met de bevoeodheden van een (alaemeen) directeur. 

De informatiemanager van hel IROT is verantwoordelijk voor hel totaalbeeld van de betrokken 
veiligheidsregio's. 
De informatiemanager IRBT is verantwoordelijk voor hel presenteren van het totaalbeeld en hel grafisch 
plot in het IRBT. 
De informatiemanager IRBT is verantwoordelijk hel invoeren van de actiepunten en besluiten van het 
IRBT in het netcentrisch svsteem. 

De hoofden communicatie ROT van de betrokken regio's stemmen de communicatieboodschap en 
activiteiten oo elkaar af in samenspraak met de communicatieadviseurs van de RBT's. 

Bij expliciete behoefte is het mogelijk één van de actieve ROT's aan te wijzen als dienstdoend IROT, 
waarbij de regionaal operationeel leider (ROL) van dat ROT fungeert als COL, en waarbij andere ROT's 
liaisons naar het IROT kunnen afvaardigen. 
Bij hel bijeenroepen van een IRBT slaat hel de voorzitter veiligheidsregio vrij om al dan niet artikel 39 
Wvr toe te passen. 

42 De vaste ondersteuning en de facultatieve deelnemers aan een IROT zijn dezelfde als bij een GRIP2 en worden derhalve hier 
niet meer genoemd. 
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8. Planningsstaf 

im^Fii = ; In het geval van een dreiging van een crisis beslaat geen aanleiding om de normale 
opschalingprocedure volgens de GRIP-procedure te volgen. Een dreigingsontwikkeling vraagt echter 
vaak ook om een multidisciplinaire afstemming van de te nemen (voorzorgs-)maatregelen. Onder 
dergelijke omstandigheden kunnen reguliere ROT-leden bijeenkomen als zgn. Planningsstaf. 
Er is geen sprake van een GRIP-situatie waarbij een operationele organisatie wordt ingesteld. 
Indien de dreiging realiteit wordt en een omslag plaatsvindt naar een daadwerkelijk incident, treedt de 
requliere GRIP-reqelinq in werkinq. 

Bevoegd tot het 
instellen van een 
planningsstaf 

De voorzitter veiligheidsregio, in overleg met de directeur veiligheidsregio. 
De dienstdoende leider ROT, in overleg met de directeur veiligheidsregio. 
De vaste leden van de Regionale Veiligheidsstaf kunnen de voorzitter 
veiligheidsregio adviseren een Planningsstaf te formeren. 

Starttriggers Bij een mogelijke sluiting van de Maeslanlkering. 
Bij dreiging van een grootschalige overstroming in grote delen van de regio. 

Alarmering De GMK start binnen 2 minuten met een grootschalige alarmering. 
De GMK alarmeert alle operationele functionarissen volgens de MMARRR. 

Opkomst Opkomsllocalie: Regionaal Operationeel Centrum (ROC) Word Port Center 
Rotterdam (Wilhelminakade 947). 
Uitwijklocatie: Boezembocht, Veilingweg 66 te Rotterdam. 
Opkomsttijd: 30 minuten44, met uitzondering van de sectie bevolkingszorg, 
plotter, verslaglegger, informatiemanager 90.3 en de procesondersteuner. 
Deze hebben een opkomsttijd van 60 minuten of vrije instroom. 

Aflossing De leider planningsstaf bepaald hoe en wanneer zijn staf wordt afgelost. 
De GMK kan via de communicator vervangende functionarissen oproepen. 

Afschaling De leider planningsstaf zal in overleg met de Operationeel Leider en voorzitter 
veiligheidsregio de planningsstaf beëindigen of overgaan naar het instellen 
van een GRIP-niveau. 

Leiding De planningsstaf staat onder leiding van de leider planningsstar . Hij treedt 
op als voorzitter en heeft i.t.t. de Leider ROT geen extra bevoegdheden. 
De algemeen directeur is bij een planningsstaf de Operationeel Leider. 
Bij een planningsstaf rapporteert de leider planningsstaf aan de Algemeen 
Directeur. 
De planningsstaf zorgt voor het omgevingsmanagement en richt zich op het Reikwijdte 

Taken planningssta. 
zogenoemde effectgebied. 

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. 
Informeert het bestuur en andere staven (zoals het GBO, Kustwachtcentrum, LOCC en/of NCC) op het 
gebied van de fysieke veiligheid. 
Communiceert de opschalingsscenario's naar de operationele diensten en andere staven. 
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, in overleg met de directeur. 

43 Hier worden uiteenlopende soorten crises bedoeld ten aanzien van de volksgezondheid, de samenleving ontwrichtende 
weersomstandigheden, toenemende dreiging ten aanzien van terreur etc. 
44 Indien een opkomsttijd van een half uur niet noodzakelijk is wordt dit door de GMK meegegeven in het communicatorbericht. 
45 De leider planningsstaf wordt geleverd door de verantwoordelijke dienst waar de dreiging betrekking op heeft of de 
dienstdoende Leider ROT. 
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r 'wj.iwjjiii.fj 
Processen 

_ 
Functionaris Organisatie 

Leider planningsstaf Leider planningsstaf Verantwoordelijke dienst 
Operationele leiding Leider ROT Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
Operationele processen Idem als GRIP 2 Rotterdam-Rijnmond 

Sectie Ondersteuning Idem als GRIP 2 

Betrokken organisaties 
en/of deskundioen 

Idem als GRIP 2 

Idem als bij GRIP 2. 
De voorzitter van de Planningsstaf zorgt voor informatieoverdracht naar de Operationeel Leider of de 
algemeen commandant GBO. De Operationeel Leider of de algemeen commandant GBO zal de 
voorzitter veiligheidsregio informeren. 

Voorlichtin — 

Idem als GRlP 2, hel Hoofd Communicatie heeft een coördinerende rol. 
Over hel besluit tot uitvoering wordt pas na akkoord van de voorzitter veiligheidsregio en de operationeel 
leider Gecommuniceerd. 

In geval van een terreurdreiging fungeert de Planningsstaf als denktank voor het GBO Politie. De 
algehele leiding berust dan bij de Algemeen Commandant GBO 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 GBO. 

46 De secties bevatten naast de genoemde leidinggevende ook diverse ondersteuners van de diverse diensten. 
47 Bijvoorbeeld het inventariseren van fysieke veiligheidsrisico's, het uitwerken van (escalatie)scenario's, gevolgen en 
(voorzorgs)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 GBO. 
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9. Verdieping GRIP-regeling 

De volgende paragrafen zijn een verdieping van de GRIP-regeling. In deze verdieping wordt nader 
ingegaan op de alarmering, opkomst, aflossing, het aanvragen van bijstand, het opperbevel en de 
operationele leiding. Ook worden de crisisstaven op nul minuten notice besproken en wordt de relatie 
tussen GRIP en het GBO van de politie nader beschreven. Tot slot wordt In het volgende hoofdstuk 
ingegaan op het evalueren van GRIP-incidenten. 

9.1. Alarmeren 
De alarmering van de operationele functionarissen en de operationele leden van de (Regionale) 
Veiligheidsstaven vindt plaats volgens de Multidisciplinaire Model Alarm Regeling Rotterdam-
Rijnmond (MMARRR) door de Gemeenschappelijke Meldkamer. De meldkamer start binnen twee 
minuten met groot alarmeren en heeft binnen vijf minuten een beschrijving van het incident gereed 
voor de (gemandateerd) Operationeel Leider en de burgemeester. Hieronder is het verloop van 
melding en alarmering schematisch weergegeven. 

Meldkamer DCMR 
Milieudienst Rijnmond 

Gemeenschappelijke 
meldkamer 

(Politie, Brandweer, 
Ambulance) 

HavenCoordmatie 
Centrum (HCC) 

larmermg operationele diensten en 
g w m ^ r i g g r a m m g jm 

Alarmering CoPI, ROT, 
GVS/RVS 

O 
De kaders van de alarmering staan beschreven in artikel 2.2.1 en van hel Besluit veiligheidsregio's. 
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9.2. Opkomst 
Voor de opkomst van leden van de staven en teams gelden de volgende afspraken: 

■ Dat zij zich zo snel mogelijk naar de staf of het team begeven. 
■ Voor alle crisisstaven 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 

bij de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) in. 
• Na melding schakelen de CoPI-leden naar de Regionale Multidisciplinaire Gespreksgroep 01 

(RMG-01) om alle beschikbare informatie gezamenlijk te delen, tenzij door de GMK anders 
wordt aangegeven. 

- De opkomende CoPI eenheden die niet met C2000 werken, kunnen direct telefonisch contact 
opnemen met de GMK of de Leider CoPI om onder iander achter de juiste opkomstlocatie te 
komen. 

9.3. Aflossing 
Voor de aflossing van staven en teams gelden de volgende afspraken: 

■ De hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing is ingericht om onafgebroken 
te kunnen functioneren. 

■ Manschappen en bevelvoerders worden na 4 uur afgelost, officieren in het veld worden na 6 
uur afgelost en de crisisstaven worden na 8 uur afgelost. 

■ De leidinggevend functionarissen van de staven en teams bepalen hoe en wanneer hun staf 
of team wordt afgelost. 

■ Aflossen kan gefaseerd (een voor een) om een collectief geheugen te houden of ineens met 
een-op-een overdracht en de nieuwe OL die het laatste overleg van het oude team bijwoont. 

• In de nafase van een incident kan een crisisstaf ook slapend zijn indien mogelijke 
incidentontwikkelingen zich pas over langere tijd kunnen gaan voordoen. Het GRIP niveau 
blijft-gehandhaafdrmaarde'bemënsing^aanijdëlijk weer naar dërëgïïliere uitgangspositie. 
De leider van het team bewaakt het verloop van incidentontwikkelingen om te zien of de 
opkomst van de leden van de crisisstaf wederom gewenst is. 

9.4. Bijstand 
Voor het aanvragen of verlenen van bijstand gelden de volgende afspraken: 

■ Indien 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) volgens artikel 51 van de Wet veiligheidsregio's, artikel 54 van de 
Politiewet of bij specialismen (bijvoorbeeld CBRN). 

■ Met de buurregio's worden in het Regionaal Crisisplan afspraken gemaakt over het verlenen 
van bijstand. 

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

■ De veiligheidsregio zal bijstand leveren aan buurregio's of andere veiligheidsregio's indien een 
bijstandsverzoek wordt gedaan bij de operationeel leider of de algemeen directeur. 

■ De aanvraag van ambulances verloopt via de Landelijke Meldkamer Ambulance Zorg (LMAZ). 
■ De VRR kan 1 CoPI leveren. Indien binnen 1,5 uur meer CoPI's nodig zijn, zoals meerdere 

gelijktijdige aanslagen in het openbaar vervoer, dan dient bijstand gevraagd te worden van de 
buurregio's. 

■ Bij het verkrijgen van bijstand moeten uitgangsstelling en loodsposten worden benoemd. Deze 
dienen bekend te worden gemaakt in de alarmering. 
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9.5. Opperbevel en 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. Degenen die aan de bestrijding van een 
ramp deelnemen, staan onder zijn bevel. In dat geval maakt de burgemeester gebruik van zijn 
bevoegdheden zoals genoemd in de artikel 4 tot en met 7 in de Wet veiligheidsregio's. Volgens artikel 
39, lid 3, wijst de voorzitter van de veiligheidsregio, bij bovenlokale rampen en crises, een (regionaal) 
Operationeel Leider aan, die is belast met de leiding van een regionaal operationeel team, dat bestaat 
uit leidinggevenden van de betrokken diensten. 

De (regionaal) Operationeel Leider is diegene die belast is met de operationele leiding, namens de 
betreffende burgemeester of voorzitter veiligheidregio. Hier wordt het volgende onder verstaan: 

"De bevoegdheid tot het in opdracht van de burgemeester geven van bindende aanwijzingen aan 
commandanten van de bij de crisisbestrijding samenwerkende zelfstandige diensten, zonder daarbij te 
treden in de bevoegdheden van de commandanten van die diensten aangaande de wijze van 
uitvoeren van de taken". 

De gemandateerd operationeel leider is bij een GRIP 1, de leider.CoPI en bij GRIP 2, 3 en 4 is de 
Leider ROT de gemandateerd operationeel leider, tenzij de betrokken burgemeester of voorzitter 
veiligheidsregio anders bepaalt: De algemeen directeur veiligheidsregio is eindverantwoordelijk voor 
het handelen van de gemandateerd operationeel leider. 

Scheiding operationele en bestuurlijke verantwoordelijkheden 
Er is een duidelijke scheiding tussen het operationele aandachtsgebied, dat onder de 
verantwoordelijkheid valt van het CoPI ter plaatse, en het aandachtsgebied van het ROT. 
Het ROT bemoeit zich niet direct met de operationele aanpak van het incident, maar richt zich op de 
omgevingseffecten. 

In geval van opschaling naar GRIP 2 heeft de leider CoPI een eigenstandige verantwoordelijkheid en 
bevoegdheid voor de incidentbestrijding in het brongebied tenzij sprake is van conflicterende belangen 
met de leider ROT. In dat geval is de leider ROT bevoegd om bindende aanwijzingen te geven met 
betrekking tot de incidentbestrijding in het brongebied. De leider ROT is daarmee verantwoordelijk 
voor deze beslissing, de leider CoPI is in dat geval verantwoordelijk voor de uitvoering van het besluit. 

Ook is er een duidelijke scheiding tussen het gehele operationele aandachtsgebied en het bestuurlijke 
aandachtsgebied. Dit neemt niet weg dat bij een GRIP 1 of 2 bestuurlijke zaken kunnen spelen. 

9.6. Crisisstaven 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 crisisstaf op nul minuten notice in te stellen

48
. 

Omstandigheden die dit vereisen hebben veelal te maken met de bereikbaarheid en imago. 

Met een crisisstaf op nul minuten notice wordt bedoeld dat de beoogde deelnemers en de 
voorzieningen van een bestuurlijke of operationele crisisstaf op een afgesproken uitgangsstelling 
aanwezig zijn en met elkaar kunnen communiceren, zodat zij na een alarmering direct ter plekke hun 
operationele taak kunnen oppakken. Voor het CoPI wordt in dergelijke gevallen een logische locatie 
uitgezocht, van waaruit effectief kan worden opgetreden. Voor crisisstaven op nul minuten notice 
gelden de volgende uitgangspunten: 

■ Een crisisstaf kan op nul minuten notice worden gesteld wanneer bijeenkomen niet via de 
normale opkomstprocedure kan worden geregeld

49
. 

48 Dit geldt voor alle staven zoals omschreven voor GRIP 1 t/m 4. 
49 Tijdens een grootschalig evenement, waar door verminderde bereikbaarheid bijeenkomen binnen de gestelde tijden niet 
voldoende gewaarborgd is, of (internationale) beeldvorming bij incidenten tijdens het evenement ingrijpen door een crisisstaf 
kan vragen zonder de vertraging van de normale opkomsttijd. Tijdens een periode van verhoogde kans op grote incidenten; 
zoals tijdens een periode van verhoogde terroristische dreiging, extreme storm, extreem hoog water, jaarwisseling, etc. 
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■ De Veiligheidsdirectie van de VRR besluit over instelling van een operationele crisisstaf op nul 
minuten notice, de burgemeester besluit over de instelling van een bestuurlijke crisisstaf op 
nul minuten notice. 

■ De crisisstaven zijn op nul minuten notice gesteld gedurende vooraf bepaalde tijd met een 
afgebakende opdracht. 

■ Een staf wordt pas actief nadat een incident heeft plaatsgevonden waarvoor opschaling 
volgens de GRIP-regeling noodzakelijk is tot het niveau van de betreffende crisisstaf. 

■ De GMK heeft een aparte procedure voor de alarmering van een crisisstaf op nul minuten 
notice. 

• Bij de voorbereiding van een evenement of periode met verhoogde kans op een groot incident 
worden de beoogde leden van de crisisstaf (via LCMS) op de hoogte gehouden van de 
relevante informatie (bezoekersaantallen, bereikbaarheidsregelingen, getroffen 
voorzorgsmaatregelen, opstelplaatsen van hulpverleningseenheden, etc). 

9.7. Relatie GRIP en (D)GBO 
Er zijn situaties waarin de crisisstaven uit de GRIP-regeling en het (D)GBO gelijktijdig actief zijn. Deze 
situaties komen vrijwel overeen met de voorbeelden die genoemd zijn bij de crisisstaven op nul 
minuten notice, zoals grootschalige evenementen en de jaarwisseling. Ook is dit het geval bij 
risicowedstrijden voetbal. In het onderstaande schema zijn de verantwoordelijkheden opgenomen ten 
aanzien van de verschillende combinaties van actieve staven. 

Routine 
Betrokken staven 
(D)GBO CoPI nul minuten notice 

rant woordelijkheden 
(D)GBO is leidend. 
Het CoPI fungeert als een denktank voor het 
(D)GBO. 

GBO ROT nul minuten notice ■ 

(D)GBO CoPI 

(D)GBO 

GBO is leidend. 
Het ROT fungeert als een denktank voor het GBO. 

(D)GBO en CoPI blijven naast elkaar bestaan en 
zoeken nadrukkelijk afstemming. 
CoPI is verantwoordelijk voor het plaats incident 
binnen het evenement. 
Politie inzet binnen het plaats Incident wordt 
aangestuurd vanuit het CoPI. 
(D)GBO blijft verantwoordelijk voor het evenement 
(op het plaats incident na). 
De Operationeel Commandant (van het DGBO uit 
het district waar het incident plaatsvindt) schuift 
zoveel mogelijk door naar het CoPI. 

CoPI of 
CoPI nul minuten notice 

GRIP 2 en hoger (aanleiding binnen evenemen 

(D)GBO blijft verantwoordelijk voor evenement. 
CoPI verantwoordelijk voor het plaats incident. 

■ CoPI nul minuten notice (indien aanwezig) blijft 
denktank voor het (D)GBO. 

Actiecentrum politie ROT 

GBO en 
Actiecentrum politie 

ROT 

■ Bij GRIP 2 en hoger ligt de operationele leiding bij 
het ROT. 

■ GBO wordt actie wordt actiecentrum politie. 
De AC Politiezorg neemt plaats in het ROT. 

Bij GRIP 2 en hoger ligt de operationele leiding bij 
het ROT. 
GBO blijft verantwoordelijk voor het evenement 
Een tweede GBO wordt het actiecentrum politie, 
indien het evenement en incident geen relatie 
hebben met elkaar. 
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10. Evalueren GRIP-incidenten 

Na afloop van elke GRIP situatie wordt door de diensten een eigen monodisciplinaire evaluatie 
opgesteld. Hier zijn de diensten zelf voor verantwoordelijk. Naast deze eigen evaluaties kan een 
multidisciplinaire evaluatie op worden gesteld. Per GRIP-situatie is het afhankelijk van de impact van 
het incident in welke vorm geëvalueerd wordt. Hierdoor is op voorhand geen eenduidige procedure 
vast te leggen voor alle GRIP-situaties. Dit hoofdstuk is dan ook vooral als richtlijn bedoeld. 

De VRR is een lerende organisatie en de interne evaluaties worden dan ook opgesteld om te leren 
van het incident en deze leerpunten mee te nemen in oefeningen, opleidingen, plannen en 
procedures. De evaluaties zijn niet bedoeld om de oorzaak van het incident te achterhalen en zijn ook 
niet voor publicatie of ter verantwoording. . . - . _ . 

Evaluatieprocedure bij GRIP-incidenten: '■" ~ V T : 

1. Standaard wordt kort geëvalueerd aan de hand van een vaste vragenlijst. 
2. De operationeel leider geeft, in de Veiligheidsdirectie een korte presentatie over het incident 

en de belangrijkste conclusies uit de vragenlijst. 
3. De Veiligheidsdirectie formuleert aan de hand van de conclusies en vragenlijst maximaal drie 

actiepunten. 
4. De korte presentatie en de actielijst wordt bewaard op Viadesk en Is toegankelijk voor alle 

leden van het CoPI, het ROT-, de GVS en de RVS. 

5. Bij een GRIP 3 of 4 wordt in overleg tussen de veiligheidsregio en de betrokken gemeente(n) 
bepaald in welke vorm de evaluatie gebeurt. Er kan gekozen worden voor de standaard 
vragenlijst, een uitgebreide evaluatie of een externe evaluatie. Bij een GRIP 3 of 4 wordt 
dringend geadviseerd een externe evaluatie uit te laten voeren. 

Uitgebreide evaluatie 
■ De vorm van de uitgebreide evaluatie staat vrij, maar bevat minimaal de vragen uit de 

vaste vragenlijst zoals deze gehanteerd wordt bij evaluaties van een GRIP 1 en 2 en het 
verslag van een eventueel gehouden evaluatiebijeenkomst. 

■ Deelname aan de evaluatie en eventuele bijeenkomsten is verplicht. 
■ De operationeel leider is verantwoordelijk voor het opstellen van de evaluatie en wordt 

daarbij ondersteund door de afdeling crisisbeheersing. 

Externe evaluatie 
■ De vorm van een externe evaluatie is een volledige analyse van de crisis. 
■ Er is geen standaardbudget voor gereserveerd. 
■ De externe partij levert de evaluatie aan de afdeling crisisbeheersing. 
■ Het College van Burgemeester en Wethouders moet opdracht geven voor een externe 

evaluatie. 
■ De kosten voor deze externe evaluatie komen voor rekening van de betreffende 

gemeente(n). 

6. De Veiligheidsdirectie besluit of de evaluatie voor het Dagelijks Bestuur en het Algemeen 
Bestuur wordt geagendeerd. 

7. Jaarlijks wordt aan de Veiligheidsdirectie een overzicht van alle GRIP-incidenten 
gepresenteerd, inclusief een overzicht met alle actiepunten. De actiehouder van een 
betreffend actiepunt voor een kolom is het betreffende lid van die dienst in de Adviesraad 
Risico- en Crisisbeheersing. 

Externe onderzoeken 
* In sommige gevallen zullen verschillende externe onderzoeken worden gestart door 

inspecties, commissies etc. In het kader van de nazorgfase zal door de Veiligheidsdirectie een 
besluit worden genomen over de aanpak en procedure voor de analyse en evaluatie van de 
crisis. 

■ Afhankelijk van de onderzoeken wordt een projectleider of worden meerdere medewerkers 
aangesteld de externe onderzoeken te coördineren tussen de verschillende diensten, de 
informatieverstrekking aan de verschillende onderzoeksinstanties en draagt zorg voor de 
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begeleiding van eigen medewerkers die onderworpen worden aan de verschillende 
onderzoeken 

■ Voor de kwalitatieve analyse is het essentieel dat zorgvuldig wordt omgegaan met de 
bescheiden met betrekking tot de crisis (logboeken, geluidsopnamen, informatie uit LCMS, 
grafische plots, e-mail, etc). 

• Dossiers mogen niet zonder overleg met een College van Burgemeester en Wethouders ter 
beschikking worden gesteld aan inspecties en media. 

■ De Onderzoeksraad voor Veiligheid beschikt over autonome wettelijke bevoegdheden voor 
onderzoek naar een crisis, zoals genoemd in artikel 32 van de Rijkswet Onderzoeksraad voor 
veiligheid. 

■ Het onderzoek naar de crisis wordt gecoördineerd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. 
Deze Raad is in staat om direct met het onderzoek te beginnen. De Raad is een 
onafhankelijke onderzoeksinstantie die tevens de onderzoeken van de verschillende 
Inspecties zal proberen te coördineren. 

■ De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) is volgens artikel 57 van de Wet 
Veiligheidsregio's aangewezen als toezichthouder van de veiligheidsregio's en kan zelfstandig 
een onderzoek naar een crisis starten. 

■ De ambtenaren van IOOV hebben bevoegdheden om inlichtingen te vorderen. 

Achteraf verantwoording afleggen bij GRIP 4 
Volgens de Wet veiligheidsregio's artikel 40, lid 1, brengt de voorzitter van de veiligheidsregio na 
afloop van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis (GRIP 4), in overeenstemming met 
de burgemeesters die deel uitmaakten van de regionale veiligheidsstaf, schriftelijk verslag uit aan de 
gemeenteraden 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 tekenen. 

De voorzitter van de veiligheidsreaiO-beantwoordt..in.overeenstemming.met-de.hiirgemftagtflrs.rite-

deel uitmaakten van de regionale veiligheidsstaf, schriftelijk de vragen die de raden na ontvangst van 
het verslag stellen. De voorzitter verstrekt, indien de raad daarom vraagt, mondelinge toelichtingen en 
de gemeenteraad stuurt een afschrift van het verzoek aan de commissaris van de Koning en/of naar 
de Minster, met tussenkomst van de commissaris van de Koning. 

Openbaarheid evaluaties 
De ten behoeve van het bestuur opgestelde rapportages betreffende GRIP-incidenten, zullen na een 
verzoek tot informatie op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob), openbaar gemaakt worden. 
Echter, de interne GRIP-evaluatierapportages betreffende GRIP-incidenten, worden na een dergelijk 
Wbo-verzoek niet verstrekt cq. openbaar gemaakt

50
. Deze rapportages zijn alleen om lering uit te 

trekken en de interne organisatie te verbeteren. 

De VRR verstrekt IOOV op vordering informatie, onder beding dat de informatie vertrouwelijk is en dat 
dit niet geheel of gedeeltelijk geopenbaard mag worden zonder expliciete toestemming van de VRR. 

50 Besluit Veiligheidsdirectie 9 maart 2009, interne memo over evaluatierapporten GRIP-incidenten i.h.k.v. Wet openbaarheid 
van bestuur (Wob). 
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Bijlage 1: Besluit Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond; 

gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de VRR van 16 januari 2012; 

gelet op hoofdstuk 2, artikel 2.1.1 b t/m 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: 

Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure (GRIP) versie 6.0 voor de 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 februari 2012. 

De secretaris. De voorzitter. 
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Bijlage 2: Schematische weergave GRIP-niveaus 

Regionale Veiligheidsstaf 

l 

Communicatie 

Sectie 
Brandweer 

zorg 

Sectie 
Genees-

kundigezorg 

Actiecentra 

Sectie 
informatie en 

ondersteuning 

Sectie 
Bevolkings

zorg 

Sectie 
Scheepvaart 

zorg 

Sectie 
Waterbeheer 

en Adhoc 
liaisons 

Calamiteiten 
coördinator 

-► = Bevelslijn 
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Bijlage 3: Historisch overzicht aanpassingen 

Versie Datum Wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie 
1.0 1 mei 1995 Eerste versie GRIP operationeel 
2.0 Januari 1998 Tussenconcept. Naamgeving rampenstaf aangepast, 

overzichtschema's GRIP ingevoegd, Coördinatiealarmen 
verandert in GRIP, Beperkt ROT afgeschaft. 

3.0 1 maart 2005 Naamgeving bijgewerkt, samenstelling CoPI uitgebreid. 
Plannings ROT en informatiemanager ingevoerd. 
Instellen GRIP-3 en 4 aangepast, in overeenstemming gebracht met het 
crisisbeheersingsplan. 

"Taken CoPI, ROT, GVS en RVS opgenomen." 
Splitsing tussen procédure én alarmregeling."--—--=----•' 

.Actiecenfrum.gemeente verwerkt." _..'.. _.'.„.'_"""_.:".'.." 
Procedure voorbereid op competentie gerichte invulling van de centrale ROT-
functies in plaats van een dienstgerichte invulling. 
Functie Operationeel Leider verduidelijkt. 

4.2 1 januari 
2007 

Aanpassing indeling en layout 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 toegevoegd. 
Deelprocessen kunnen ook buiten de GRIP-regeling om in werking treden. 
Paragraaf GRIP op hoofdlijnen is verwijderd. 
Methodiek van evalueren toegevoegd. 
Afkortingen- en begrippenlijsten toegevoegd. 

5.8 16 maart 
2009 

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 Informatiemanager is toegevoegd aan de vaste ondersteuning van de GVS. 
Het proces evalueren is aangepast en beschreven. 

6.0 13 februari 
2012 

Bevoegdheden voorzitter veiligheidsregio volgens Wet veiligheidsregio's verwerkt. 
Wet en Besluit veiligheidsregio's verwerkt 
Operationele Leiding bij GRIP 3 en 4 aangepast. 
Interregionale 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 ROT. 
Paragraaf bijstand opgenomen. 
Flexibel omschalen (gedachtegang regionaal crisisplan) toegevoegd. 
Nieuwe schema's alarmering en GRIP-niveaus toegevoegd. 
OvD Bevolkingszorg vast lid van het CoPI. 
Verantwoordelijkheid mono informatiemanagement toegevoegd. 
Sectie informatie toegevoegd aan ROT. 
Begrippenlijst verwijderd uit de GRIP-regeling. 
Dubbele teksten en tegenstrijdigheden verwijderd. 
GRIP-regeling in nieuwe lay-out (tabelvorm) geplaatst. 
Starttrigger AMOK toegevoegd. 
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Bijlage 4: Afkortingenlijst 

ARC Adviesraad Risico- en Crisisbeheersing 
Bvr Besluit veiligheidsregio's 
CaCo Calamiteiten Coördinator (meldkamer) 
COL Coördinerend Operationeel Leider 
CoPI Commando Plaats Incident 
DCMR Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond 
GBO Grootschalig en Bijzonder Optreden 
GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio 
GMK Gemeenschappelijke Meldkamer 
GRIP Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure 
GVS Gemeentelijk Veiligheidsstaf 
IRBT Interregionaal beleidsteam 
IROT Interregionaal Regionaal Operationeel Team 
KLPD Korps Landelijke Politie Diensten 
KMAR Koninklijke Marechaussee 
KNRM Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij 
LMAZ Landelijke Meldkamer Ambulancezorg 
LOCC Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum 
MMARRR Multidisciplinaire Model AlarmRegeling Rotterdam-Rijnmond 
NCC Nationaal Crisis Centrum 
NCTV Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 
OL Operationeel Leider 
OM Openbaar Ministerie 
OvDBz Officier van Dienst Bevolkingszorg (voorheen de ARB in het CoPI) 
PCC Provinciaal Coördinatie Centrum 
PD Plaats Delict 
ROC Regionaal Operationeel Centrum 
ROT Regionaal Operationeel Team 
RVS Regionaal Veiligheidsstaf 
R&C Directie Risico- en Crisisbeheersing 
V&J Ministerie van Veiligheid en Justitie 
VRR • Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
Wvr Wet veiligheidsregio's 
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Bijlage 5: Verzendlijst 

de burgemeesters en loco-burgemeesters van de Regio Rotterdam-Rijnmond 
de ambtenaren rampenbestrijding van de gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond 
de gemeentesecretarissen van de Regio Rotterdam-Rijnmond 
de algemeen directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 
de regionaal commandant Brandweer 
de korpschef van de politie 
de hoofdofficier van justitie arrondissement Rotterdam 
de directeur GHOR 
de (Rijks-)Havenmeester van de Divisie Havenmeester tevens Port Security Officer 
de directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond 
de dijkgraven van de Waterschappen in de regio Rotterdam-Rijnmond - - • 
dedirecteuren van_de:Waterschappen in de regio Rotterdam-Rijnmond "__. . . . 
het_hqofd_BeJast|ngd|enst douane district Rotterdam : _̂  
de commandanten van de brandweerdistricten in de regio Rotterdam-Rijnmond 
de districtschefs van de politie Rotterdam-Rijnmond 
de directeur van de Gezamenlijke Brandweer in het haven- en industriegebied 
de directeur Risico en Crisisbeheersing 
de directeur Meldkamer en Middelen 
het hoofd Gemeenschappelijke Meldkamer 
de directeuren van de aanliggende veiligheidsregio's 
het afdelingshoofd ambulancedienst 
de voorzitter van het bestuur van de Stichting Deltalinqs 
de directeuren van de (Brzo-)bedrijven waarvoor een rampbestrijdingsplan wordt opgesteld. 
de directie van het Feijenoord Stadion 
de voetbalunit van de politie 
de directie van Rotterdam - The Hague Airport 
de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland 
de minister van Veiligheid en Justitie 
de directeur Nationale Veiligheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie 
de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 
Het NCC en het LOCC 
de Hoofddirecteur Ingenieur van Rijkswaterstaat Zuid-Holland 
de directie van Stedin 
de directie van de RET 
de directie van ProRail 
de directie van Evides 
de directie van Dunea 
de directie van Oasen 
de Commandant van het Regionaal Militair Commando West 
RTV-Rijnmond 
de KNRM Hoek van Holland 
de KNRM Ouddorp 
de Reddingsbrigades in Rotterdam-Rijnmond 
de Kustwacht 
de Kmar Rijnmond 
NIFV 
Brandweerkennisnet 
Medewerkers Risco- en Crisisbeheersing 
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