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1. Inleiding 

 

De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft te maken met meerdere risico´s. Om als veiligheidsregio een 

adequaat beleid te kunnen voeren, moet er inzicht zijn in de aanwezige risico’s, zowel in de eigen regio als 

daarbuiten.  

 

Het risicoprofiel bevat een overzicht van de risicovolle situaties binnen de veiligheidsregio die tot een ramp of crisis 

kunnen leiden en een overzicht van de soorten rampscenario’s die zich in de Veiligheidsregio kunnen voordoen en 

de mogelijke gevolgen daarvan. Dit risicoprofiel geeft een weergave van de risico´s voor de komende vijf jaar, 

gebaseerd op de huidige inzichten.  

 

Conform de conceptwet op de Veiligheidsregio´s, stelt het bestuur van de Veiligheidsregio een regionaal 

beleidsplan vast voor de periode 2010-2014. De veiligheidsregio heeft momenteel een risicoprofiel van 2004. Voor 

het Beleidsplan 2010-2014 is dit nieuwe risicoprofiel opgesteld waarbij aansluiting is gezocht bij de Handreiking 

Regionaal Risicoprofiel
1
.  

De Handreiking Regionaal Risicoprofiel biedt de veiligheidsregio’s een uniforme methodiek om een risicoprofiel op 

te stellen. Met deze methodiek worden de regionale profielen onderling vergelijkbaar. Dit is noodzakelijk om de 

profielen bovenregionaal op elkaar te kunnen afstemmen, zoals wettelijk wordt verplicht. Verder is een uniforme 

aanpak een belangrijke randvoorwaarde voor de Rijksoverheid om regie te kunnen voeren op de Nationale 

Veiligheid. Met de Handreiking Regionaal Risicoprofiel is nauw aangesloten op de methode van de Nationale 

Risicobeoordeling. Hierdoor kan een direct verband worden gelegd tussen nationale en regionale analyses. 

Regio’s moeten immers weten wat de gevolgen kunnen zijn van nationale crises en omgekeerd moet de 

Rijksoverheid haar nationale veiligheidsbeleid mede kunnen baseren op regionale risico’s met mogelijke nationale 

uitstraling. 

In tegenstelling tot de klassieke ramptypen wordt nu uitgegaan van 25 crisistypen. Ook is er geen gebruik meer 

gemaakt van de Leidraad Operationele Prestaties (LOP) en de Leidraad Maatramp om de benodigde capaciteit 

binnen de regio te bepalen. De reden hiervoor is dat de LOP uitgaat van ergst denkbare scenario’s terwijl dit 

risicoprofiel uitgaat van realistische (maatgevende) scenario’s en het beleid hierop gebaseerd wordt. 

 

De gemeente heeft de integrale zorg voor veiligheid en gezondheid van zijn inwoners, de Veiligheidsregio heeft de 

integrale zorg voor hulpverlening op het moment dat de risico’s tot uitdrukking komen.  

                                                             
1 Opgesteld in opdracht van GHOR Nederland, Landelijk Overleg van Coördinerend Gemeentesecretarissen, Nederlandse 

Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding en de Raad van Hoofdcommissarissen. 



5   

Het bestuur van de Veiligheidsregio stelt het risicoprofiel vast na overleg met de raden van de deelnemende 

gemeenten, waarbij het bestuur de raden tevens verzoekt hun wensen kenbaar te maken omtrent het in het 

beleidsplan op te nemen beleid. 

 

1.1 Doel van het regionale risicoprofiel 

Het regionale risicoprofiel bestaat uit: 

 Een overzicht van de risico’s die geïnventariseerd zijn binnen en buiten (15 km.) de regio. 

 Een overzicht van de maatgevende rampscenario’s die zich binnen onze regio voor kunnen doen. 

 Per scenario een analyse van de impact van dit scenario en de waarschijnlijkheid dat dit zich voordoet in 

de komende vijf jaar. 

 

Het regionale risicoprofiel dient verschillende doelen: 

 het risicoprofiel is mede basis voor het beleidsplan 2010-2014; 

 het faciliteert bestuurders in het nemen van besluiten ten aanzien van risicobeheersing; 

 het biedt waardevolle informatie voor de hulpverleningsdiensten ten aanzien van Crisisbeheersing; 

 het stelt de regio in staat de operationele prestaties van de crisisbeheersingsorganisatie af te stemmen op 

de aanwezige risico’s; 

 het vormt mede basis voor de risicocommunicatie richting de burger, ter bevordering van de 

zelfredzaamheid en het vergroten van handelingsperspectieven van de burgers. 

 

1.2 Systematiek 

Om tot het risicoprofiel te komen zijn de volgende fasen uitgevoerd:  

  

Fase 1  Risico-inventarisatie 

De eerste stap is inzicht krijgen in de aanwezige risico’s. Belangrijke basis hiervoor is de provinciale risicokaart. 

Hierop staan de risicobronnen binnen onze regio, maar ook de risicobronnen in naastgelegen regio’s die invloed 

hebben in onze regio. Via de ambtenaren rampenbestrijding is aan de gemeenten het verzoek gericht om alle 

gegevens die op de risicokaart staan te actualiseren. Hierbij is tevens aangegeven dat de projectorganisatie er 

vanuit gaat dat, bij geen reactie, de gegevens op de risicokaart als juist worden gezien. Tenslotte zijn de gegevens 

uit de databases van de risicokaart opgehaald. 

Daarnaast heeft documentenonderzoek plaatsgevonden binnen de vier kolommen brandweer, politie, gemeente 

en GHOR op het gebied van beleid, planvorming (o.a. bestaande (ramp)bestrijdingsplannen) en 

vergunninggegevens.  
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Voor het rampscenario overstromingen is aangesloten bij de regionale planvorming naar aanleiding van de 

Taskforce Management Overstroming (TMO). Voor de rampscenario’s grieppandemie en vitale infrastructuur is 

aangesloten bij de landelijke inventarisaties. 

Tevens is een toekomstverkenning uitgevoerd van demografische en ruimtelijke ontwikkelingen die het 

risicoprofiel de komende jaren kunnen beïnvloeden. 

 

Voor de uitwerking van de inventarisatie wordt verwezen naar bijlage I. 

 

Fase 2  Risicobeeld en scenario’s 

Na de inventarisatie heeft de risicoanalyse plaatsgevonden. Op basis van de inventarisatie, is bepaald welke risico´s 

in de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek aanwezig zijn. Voor deze risico´s zijn scenario´s uitgewerkt. Om te 

komen tot een selectie is uit te gegaan van realistische, maatgevende scenario´s en niet van de ergst denkbare 

(´worst case scenario´s´), aangezien dit niet als realistisch wordt gezien. Dit ligt in lijn met de systematiek van BZK 

(Nationale Risicobeoordeling leidraad methode 2008) voor het landelijke risicoprofiel. 

Er is voor gekozen om de scenario’s generiek en vanuit de gevolgen te benaderen. Waar mogelijk en/of relevant 

zijn hier specifieke regionale aspecten in meegenomen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat het niet uitmaakt of een 

gevaarlijke stof afkomstig is van een bedrijf, een tankwagen, treinwagen, schip of buiten de regio. Het scenario en 

de gevolgen zijn namelijk vrijwel gelijk. 

 

Fase 3  Impact- en waarschijnlijkheidsbeoordeling 

De scenario’s zijn conform de nationale methode tweedimensionaal beoordeeld, enerzijds op ‘impact’ (o.a. doden, 

gewonden, schade aan economie, ecologie of cultureel erfgoed, politieke impact etc.) en anderzijds op 

waarschijnlijkheid. 

In de analyse is bekeken wat de impact van ieder scenario is en wat de waarschijnlijkheid is dat het maatgevende 

scenario, met bijbehorende impact, zich voordoet. De waarschijnlijkheid kan verkleind worden met behulp van 

risicobeheersing (pro-actie, preventie en evt. risicocommunicatie). Voor enkele scenario’s is de waarschijnlijkheid 

klein, dankzij de reeds bestaande proactieve en preventieve aandacht. Bijvoorbeeld door vergunning en 

handhaving van bouw en milieuregelgeving, en door uitvoering te geven aan de wettelijke taken voortkomend uit 

het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit risico’s en zware ongevallen (Brzo) en de 

veiligheidsnormeringen vanuit de waterstaat (o.a. de Waterwet). De impact kan verkleind worden met behulp van 

crisisbeheersing (preparatie, repressie en nazorg). 

Snel en adequaat optreden van de repressieve diensten kan de impact van een incident verkleinen. Middels goede 

voorbereiding op een incident, bijvoorbeeld door actuele rampbestrijdingsplannen, is er aandacht voor adequaat 

optreden.  
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Grafiek 1.2 Procesmodel 

 

De resultaten van de impact- en waarschijnlijkheidsbeoordeling zijn vertaald naar een risicodiagram waarop per 

scenario wordt aangegeven wat de impact en de waarschijnlijkheid is. 

  

Fase 4  Regionaal beleidsplan en capaciteitenanalyse 

Na de vaststelling van het risicoprofiel wordt in het regionale beleidsplan van de veiligheidsregio vastgelegd welke 

risico’s en maatregelen het bestuur in samenwerking met haar partners heeft gekozen. Onderdeel hiervan is ook 

de capaciteitsanalyse. In het beleidsplan worden de mogelijkheden beschreven om de risico’s te voorkomen of te 

reduceren (risicobeheersing), evenals op de punten het repressieve optreden van de veiligheidsregio’s en haar 

partners kan worden verbeterd (crisismanagement). Deze analyse levert een integraal advies op over generieke en 

specifieke beleidsmaatregelen in alle schakels van de veiligheidsketen, waaronder nadrukkelijk ook 

risicocommunicatie en het vergroten van zelfredzaamheid. 
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2. Kenmerken Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 

In dit hoofdstuk wordt de regio Gooi en Vechtstreek getypeerd qua geografie en vitale infrastructuur. Aan het eind 

van dit hoofdstuk wordt de infrastructuur in deze regio weergegeven op een kaart. 

2.1 Geografie 

De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek bestaat uit negen gemeenten met in totaal ruim 243.000 inwoners op 

26.949 ha. De regio is één van de zes regio’s in de provincie Noord-Holland. 

 

Gemeente Inwoners 

per 1-1-2009 * 

Oppervlakte 

(ha) 

Blaricum  8.983  1.558  

Bussum  31.968  811  

Hilversum  84.285  4.625  

Huizen  42.004  2.328  

Laren  11.528  1.238  

Muiden  6.576  3.257  

Naarden  17.084  3.289  

Weesp  17.551  2.188  

Wijdemeren  23.360  7.655  

Totaal 

                                                                                                                                                              

243.339  

                                                                                                                                                              

26.949 

* cijfers van het CBS 

Tabel 2.1 Inwonersaantallen en oppervlakte per gemeente 

 

Er zijn verschillende industrieterreinen verspreid over de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Tevens lopen er 

meerdere snelwegen, spoortrajecten, vaarwegen en buisleidingen door de regio. Gezien de ligging van de regio in 

het midden van Nederland naast de regio Utrecht (vitaal knooppunt binnen Nederland) vindt er relatief veel 

transport van gevaarlijke stoffen plaats. De regio beschikt over een klein vliegveld in Hilversum waar slechts kleine 

vliegtuigen op vliegen die geen enorme ramp kunnen veroorzaken. 

 

De regio beschikt over zowel stedelijk als landelijk gebied. In de regio bevinden zich meerdere kwetsbare objecten 

zoals ziekenhuizen, zorginstellingen, theaters en recreatiegebieden. 

 

http://www.blaricum.nl/
http://www.bussum.nl/
http://www.hilversum.nl/
http://www.huizen.nl/
http://www.laren.nl/
http://www.muiden.nl/
http://www.naarden.nl/
http://www.weesp.nl/
http://www.wijdemeren.nl/
http://www.cbs.nl/
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De regio heeft ook gebieden met bos en op de opengelegde gronden heide met als risico natuurbranden. Dit zijn 

allemaal beheerde natuurgebieden. Vanwege de recreatieve aantrekkingskracht heeft dit risico de aandacht en is 

in het kader van het project ‘Natuurbrandbestrijding’ voor het verzorgingsgebied van de Brandweer Gooi en 

Vechtstreek een aparte risicokaart opgesteld voor natuurbranden. De risico’s worden hierbij duidelijk in beeld 

gebracht en zal als basis dienen bij het op te stellen beleid rondom natuurbranden. 

 

 

 
Figuur 2.1 Regio Gooi en Vechtstreek met risico’s natuurbranden 
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De regio grenst aan drie veiligheidsregio’s: 

 de veiligheidsregio Utrecht 

 de veiligheidsregio Flevoland en 

 de veiligheidsregio Amsterdam/Amstelland. 

 

2.2 Vitale infrastructuur 

In augustus 2008 is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief gestuurd aan de 

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. In deze brief is een overzicht verstrekt van vitale objecten van nationaal 

belang, die zich op ons grondgebied bevinden. Het gaat hierbij om producten, diensten en onderliggende 

processen die, als zij uitvallen, maatschappelijke ontwrichting kunnen veroorzaken. Dat kan zijn omdat er sprake is 

van veel slachtoffers en grote economische schade, dan wel wanneer het herstel zeer lang gaat duren en er geen 

reële alternatieven voorhanden zijn, terwijl we deze producten en diensten niet kunnen missen. Concreet moet 

worden gedacht aan de uitval van bijvoorbeeld elektriciteits-, gas- en drinkwatervoorziening, maar ook aan 

voorzieningen voor spraak- en datacommunicatie. 

 

2.3 Kaart met infrastructuur en water 

Op de volgende pagina is de overzicht kaart van de regio Gooi en Vechtstreek te vinden. Hierop zijn de snelwegen 

en spoorwegen weergegeven, evenals de diverse meren en plassen. 
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Kaart 2.3 Regio Gooi en Vechtstreek met infrastructuur en water  
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3. Risico’s uit omliggende regio’s 

Conform de indeling in maatschappelijke thema’s volgens de Handreiking Regionaal Risicoprofiel hebben meerdere 

risico’s een regiogrensoverschrijdend karakter. Deze zijn ingedeeld in grote impact (kleur rood), matige impact 

(kleur oranje) en geringe impact (kleur geel). 

 

Maatschappelijk thema Crisistype Effect vanuit omliggende regio’s 

Natuurlijke omgeving Overstroming - Zeescenario vanuit Amsterdam Amstelland 

- Rivierscenario vanuit Veiligheidsregio Utrecht 

- Meerscenario Flevoland 

 Natuurbranden - Effect vanuit Veiligheidsregio Utrecht 

Gebouwde omgeving Branden in kwetsbare 

objecten 

- Vanwege de afstanden geen effect 

Technologische omgeving Incident met brandbare / 

explosieve stof 

- Ongeval/ramp met omgevingseffecten 

(zie tabellen per gemeente in bijlage II) 

 Incidenten met giftige stof - Ongeval/ramp met omgevingseffecten 

(zie tabellen per gemeente in bijlage II) 

Vitale infrastructuur en 

voorzieningen 

Verstoring energie en 

drinkwatervoorziening, 

telecommunicatie en ICT 

- Effect vanuit omliggende regio’s 

Verkeer en vervoer Incidenten op het water en 

spoor 

- Omgevingseffecten vanuit Amsterdam Rijnkanaal 

- Omgevingseffecten vanuit IJmeer 

- Incident op spoor, effect vanuit Veiligheidsregio 

Utrecht en Amsterdam Amstelland 

 Verkeersincidenten op het 

land 

- Incident op A27 effect vanuit Veiligheidsregio 

Utrecht en Flevoland 

- Incident op A6 effect vanuit Veiligheidsregio 

Flevoland 

- Incident op de A1 effect vanuit Amsterdam 

Amstelland 

Gezondheid Ziektegolf - Besmettelijke ziekte (grieppandemie) 

Handhaving rechtsorde Paniek in menigten - Effect vanuit omliggende regio’s 

  Maatschappelijke onrust - Effect vanuit omliggende regio’s 

Tabel 3.0 Maatschappelijke thema’s met mate van impact 
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3.1 Natuurlijke omgeving 

Binnen de natuurlijke omgeving vormt het overstromingsrisico hét belangrijkste grensoverschrijdende risico.  Dit 

omdat het overstromingsrisico hoog is en de dijkringgebieden niet territoriaal congruent zijn aan de regio. De regio 

Utrecht beschikt over een groot aaneensluitend bosgebied (Utrechtse Heuvelrug) dat de regiogrens overschrijdt en 

verbonden is met de Ecologische Hoofdstructuur van onze regio. De grote oppervlakte kan zorgen voor een 

natuurbrand van grote omvang en tevens voor overslag naar het natuurgebied in onze regio.  

 

3.2 Vitale infrastructuur en voorzieningen 

Ook de vitale infrastructuur heeft een sterk grensoverschrijdend karakter. In combinatie met het overstromings- 

risico is uitval van vitale infrastructuur ook te verwachten in niet ondergelopen dijkringen, omdat 

verzorgingsgebieden van infrastructurele knooppunten zich niet houden aan de grens van een dijkringgebied.  

 

De uitval van nutsvoorzieningen brengt de regio al snel in de problemen. De ernst van een dergelijke uitval is 

afhankelijk van het jaargetijde, de omvang van het getroffen gebied en de duur van de uitval. Het maakt daarbij 

niet uit of de oorzaak daarvan binnen de regio is gelegen of daarbuiten. Bij de evaluatie van de grote stroomstoring 

in Midden-Nederland (uitval Flevocentrale) van juni 1997 is gebleken dat vooral die deelprocessen van belang zijn 

waarvoor de gemeente de eerste verantwoordelijkheid draagt. Na herstel van de stroomvoorziening kunnen de 

urgente problemen snel verholpen zijn. Het is echter niet ondenkbaar dat in extreme situaties juist nieuwe 

problemen ontstaan. Bij strenge vorst kunnen bijvoorbeeld leidingen kapot zijn gevroren. Bij hoge temperaturen 

kan gedacht worden aan bederf van goederen en het risico voor de volksgezondheid dat daardoor kan ontstaan. 

Los van dit alles kan een milieu-incident op, of aan het Amsterdam-Rijnkanaal (Gulf-oil) grote gevolgen hebben 

voor de vitale voorziening van de drinkwaterproductie in het westen van het land. 

 

3.3 Gezondheid 

Binnen het thema gezondheid behoort ook het risico van een pandemie of een epidemie. De verspreiding kan 

continuïteitsproblemen tot gevolg hebben. 

 

3.4 Verkeer en vervoer 

Verkeer is voor alle vervoersmodaliteiten grensoverschrijdend. De regio Utrecht is een vitaal knooppunt binnen 

Nederland en vormt daarmee een groter risico voor transport naar de omliggende regio’s dan omgekeerd. 
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3.5 Technologische omgeving 

Ongevallen bij risico-objecten met een emissie van gevaarlijke stoffen kunnen effecten over grotere afstanden 

hebben. Afhankelijk van de bronsterkte van de emissie, de alarmeringsgrenswaarde van de gevaarlijke stof en de 

weersomstandigheden zijn effecten tot vele tientallen kilometers mogelijk. In de praktijk echter, beperkt dit effect 

zich meestal tot stank en hinder. Veel gemeenten in onze regio grenzen aan een gemeente uit een andere regio. 

Onderstaande tabel toont per gemeente de aangrenzende gemeentes uit de buurregio waaruit effecten verwacht 

kunnen worden. 

 

Gemeente Aangrenzende brandweerregio's Aangrenzende gemeenten 

Bussum Geen Geen 

Blaricum Utrecht Eemnes 

Hilversum Utrecht Baarn en De Bilt 

Huizen Utrecht en Flevoland Eemnes en Almere 

Laren Utrecht Eemnes 

Muiden Amsterdam-Amstelland en Flevoland Diemen en Almere 

Naarden Flevoland Almere 

Weesp  Amsterdam-Amstelland en Utrecht Amsterdam, Diemen en Loenen 

Wijdemeren Utrecht Loenen, Breukelen en Maarssen 

Tabel 3.5 Invloed van aangrenzende brandweerregio’s en gemeenten 

 

In bijlage II wordt een overzicht gegeven per gemeente met bedrijven uit buurregio’s op minder dan vijftien 

kilometer afstand van onze regio, die enig (matig) effect op onze regio kunnen hebben bij een ramp of grote brand. 

De basis voor de lijst is de provinciale risicokaart. De afstand van vijftien kilometer is arbitrair, maar is afgeleid van 

internationale verdragen over grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen. De afstand van vijftien 

kilometer wordt tussen regio’s algemeen landelijk aangehouden. 
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4. Toekomstige ontwikkelingen 

Bij de totstandkoming van het risicoprofiel is ook rekening gehouden met toekomstige regionale, interregionale en 

landelijke ontwikkelingen. Een groot deel van deze gegevens is afkomstig uit de bijeenkomst met de externe 

partners
2
 van de veiligheidsregio en de informatie van onze buurregio’s

3
. 

 

Binnen de regio 

 

- Verbreding A1 

- Verlegging A1 met aquaduct Vecht bij Muiden 

- Verdiepte aanleg spoor bebouwde kom Naarden/Bussum 

- Tunnel Naardermeer 

- Bebouwing Bloemendalerpolder 

- Bebouwing KNSF-terrein 

Interregionaal - Groei gemeente Almere: +/- 300.000 inwoners  

- Uitbreiding regionaal vliegveld (Lelystad) 

- Snelweg / spoor uitbreiding personenvervoer Schiphol / Amsterdam / Almere / 

Lelystad (SAAL)   

- Coentunnel II (Amsterdam)  

- Ontwikkelingen Amsterdam Rijnkanaal 

- Verbinding IJmeer 

- Wartmetransportleiding door IJmeer 

- Operationeel Centrum Stichtse brug (Gemeenschappelijke meldkamer)  

- Datacentra KPN in Flevoland / Aalsmeer / Amsterdam 

- Int. internetknooppunt KPN in Amsterdam 

- Nationaal evenemententerrein Biddinghuizen (aan-/afvoer) 

- Uitbreiding strandevenementen Almere 

Landelijk - Hanzelijn ADR 

- Petten noodscenario: verwerking transport B-objecten 

- Landelijke spoorontwikkelingen COBA/CORI 

- Landelijk project waterrand 

- Verminderen transport giftige stoffen 

- Basisnet gevaarlijke/giftige stoffen (Provinciaal Programma Uitvoering externe 

veiligheid), toename transport in de regio Gooi en vechtstreek 

- LNG Rotterdam Delfzijl (buisleidingen) 

                                                             
2 Risicovolle bedrijven, KvK, Prorail, Media Park, Gasunie, Liander, PWN, Vittens, OM, Provincie NH, Gewest GVstreek, KPN, 
RWS, Defensie, Waternet 
3 Veiligheidsregio Amsterdam- Amstelland, Veiligheidsregio Utrecht, Veiligheidsregio Flevoland 
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- Sluiting DSM IJmuiden (verval ammoniak transport) 

- Klimaatverandering 

- Politieke radicalisering 

- Vergrijzing 

- Technologische ontwikkelingen bijv. auto’s op elektra 

- Nieuw nationaal noodnet (gevoeliger/afhankelijker van elektra) 

- Cybercriminaliteit 

- Schaalvergroting / fusie ziekenhuizen 

- Verdroging veendijken / waterkeringen 

- Grotere afhankelijkheid van communicatiemiddelen (Twitter, GSM) 

- Opzettelijke verstoringen per sms 

Tabel 4.0 Overzicht toekomstige ontwikkelingen 
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5. Risicobeeld en scenario’s 

Uit de risico-inventarisatie komt onderstaand risicobeeld naar voren.  

Maatschappelijk thema Crisistype Incidenttype 

Natuurlijke omgeving Overstroming* - Zeescenario 

- Rivierscenario 

- Meerscenario 

 Natuurbranden - Bosbrand / Heidebrand 

Gebouwde omgeving Branden in kwetsbare 

objecten 

- Grote brand in gebouwen met verminderd 

zelfredzame personen 

- Brandgevaar in oude stads(dorps)kernen 

Technologische omgeving Incident met brandbare / 

explosieve stof 

- Ontploffing met een brandbaar gas 

 Incidenten met giftige stof - Brand in opslag met gevaarlijke stoffen 

Vitale infrastructuur en 

voorzieningen 

Verstoring energie en 

drinkwatervoorziening, 

telecommunicatie en ICT* 

- Uitval elektriciteit / gas / water / telecom / 

ICT 

Verkeer en vervoer Incidenten op het water en 

spoor 

- Recreatie- en beroepsvaart / goederen- en 

personenvervoer 

 Verkeersincidenten op het 

land 

- Incident wegverkeer 

 

 Luchtvaartincidenten - Incident bij start of landing van een 

vliegtuig in de aanvliegroute 

Gezondheid Ziektegolf* - Besmettelijke ziekte (grieppandemie) 

Handhaving rechtsorde4 Paniek in menigten - Paniek tijdens een grote 

bijeenkomst/terrorisme/ Mediapark 

 Verstoring openbare orde - Maatschappelijke onrust 

Strafrechtelijke handhaving 

rechtsorde
5
 

Verstoring openbare orde - Gijzeling 

- Opzettelijk delict 

*De gele delen zijn de verplichte scenario’s die vanuit het ministerie van BZK zijn opgelegd 

Tabel 5.0 Risicobeeld 

                                                             
4
 Het thema sociaal-maatschappelijk wordt in de regio Gooi en Vechtstreek Handhaving rechtsorde genoemd, omdat dit een 

breder begrip is en dit voor het OM en de politie beter de lading dekt. 

5 De thema’s (strafrechtelijke) handhaving rechtsorde komen in de regio Gooi en Vechtstreek in plaats van sociaal 

maatschappelijk, omdat dit een breder begrip is en dit voor het OM en de politie beter de lading dekt. 
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De incidenttypen zijn allemaal uitgewerkt in scenario’s (bijlage III). Een scenario biedt een manier om zich 

eenvoudiger voor te stellen wat er mis kan gaan en op basis daarvan in de fase van de capaciteitsanalyse te 

beoordelen welke maatregelen (in alle schakels van de veiligheidsketen) genomen kunnen worden. Scenario’s zijn 

daarmee slechts een hulpmiddel, namelijk om te bepalen of men een juist en volledig overzicht heeft over de soort 

maatregelen dat genomen moet worden. De beschrijving van de scenario’s sluit andere scenario’s, die ook onder 

hetzelfde incidenttype vallen, dus niet uit. 

 

Voorheen is het risicoprofiel uitgegaan van het ergst denkbare (‘worst case’) scenario. Dit wordt door bestuurders 

doorgaans als onrealistisch gezien. Het uitgangspunt is nu dat het scenario zich redelijkerwijs voor kan doen en dat 

het een plausibel verhaal moet zijn. De beschreven scenario’s zijn scenario’s welke redelijkerwijs kunnen 

voorkomen. Uitzondering zijn de overstromingsscenario’s. Hiervoor is gekozen voor de ergst denkbare 

overstromingen die in het kader van de Taskforce Management Overstromingen zijn ontwikkeld. 

 

5. 1 Opbouw van de scenario’s 

Ieder scenario is opgebouwd uit een aantal elementen: 

 de context van de gebeurtenissen, met een aanduiding van algemene omstandigheden en de mate 

van kwetsbaarheid en weerstand van mens, object en maatschappij, voor zover relevant voor het 

beschreven incident; 

 de aanloop tot het incident, bestaande uit de (achterliggende) oorzaak en de ‘trigger’ die het incident 

feitelijk doet ontstaan; 

 de aard en omvang van één of meer met elkaar verband houdende gebeurtenissen (incidenten) die 

consequenties hebben voor de veiligheid; 

 de gevolgen (impact) van het incident met aard en omvang. 

 

 

Afbeelding 5.1 Opbouw scenario 

 

Eén scenario vindt op landelijk niveau plaats, dat is een grieppandemie. Hierbij worden de gevolgen ook landelijk 

aangepakt. Hiervoor is (waar mogelijk) aansluiting gezocht bij landelijk beleid. Ook zijn er scenario’s die overal in 

het land plaats kunnen vinden en waarvoor geen specifieke, regionale elementen te benoemen zijn, bijvoorbeeld 

Context 

 

klimaat, natuur, 

maatschappij, locatie 

Oorzaak 

 

aanloop en verklaring 

activering 

 

Incident / 

gebeurtenissen 

gevaar, dreiging 

 

Gevolgen 

(impact) 

mens, maatschappij, 

milieu 
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verstoring van energie- en drinkwatervoorziening, telecommunicatie en ICT. Deze scenario’s zijn generiek 

omschreven. De overige scenario’s zijn op regionaal niveau omschreven. 
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6. Impact- en waarschijnlijkheidsbeoordeling  

 

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de impactbeoordeling en de waarschijnlijkheidsbeoordeling aan bod.  

6.1 Impactbeoordeling 

Om inzicht te krijgen in de verwachte aard, de omvang en de schaal van de gevolgen van de aanwezige risico´s, is 

een impactbeoordeling uitgevoerd. De methode voor impactbeoordeling binnen het regionale risicoprofiel is 

gebaseerd op de Nationale Risicobeoordeling, die door de rijksoverheid wordt gehanteerd ten behoeve van de 

nationale veiligheid. De nationale methode is een directe vertaling van de doelstelling van de Strategie Nationale 

Veiligheid: bescherming van de vitale belangen van Nederland. Hiervoor zijn zes vitale belangen vastgesteld: 

1. Territoriale veiligheid 

2. Fysieke veiligheid 

3. Economische veiligheid 

4. Ecologische veiligheid 

5. Sociale en politieke stabiliteit 

6. Veiligheid cultureel erfgoed 

 

De vitale belangen zijn met elkaar verweven; aantasting van één ervan kan leiden tot aantasting van andere 

belangen. Zo kan een inbreuk op de fysieke veiligheid (het tweede belang), het vijfde belang onder druk zetten: de 

sociale en politieke stabiliteit. Dit belang kan echter ook rechtstreeks worden bedreigd, bijvoorbeeld door 

aantasting van de sociale cohesie.  

 

De focus op de bescherming van vitale belangen is een direct gevolg van de verbreding van de traditionele 

rampenbestrijding naar de crisisbeheersing. Deze verschuivende focus brengt met zich mee dat de impact van 

risico’s breder moet worden beoordeeld dan uitsluitend slachtoffers en schade, zoals tot op heden de praktijk was 

(in bijvoorbeeld de Leidraad Maatramp). Daarom zijn alle zes de vitale belangen vertaald naar één tot maximaal 

drie impactcriteria elk.  

 

Vitaal belang Impactcriterium 

1. territoriale veiligheid 1.1 aantasting van de integriteit van het grondgebied 

2. fysieke veiligheid 2.1 doden 

2.2 ernstig gewonden en chronisch zieken 

2.3 lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften) 

3. economische veiligheid 3.1 kosten 
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4. ecologische veiligheid 4.1 langdurige aantasting van milieu en natuur (flora en fauna) 

5. sociale en politieke stabiliteit 

 

5.1 verstoring van het dagelijks leven 

5.2 aantasting van positie van het lokale en regionale openbaar bestuur 

5.3 sociaal psychologische impact 

6. veiligheid van cultureel erfgoed 6.1 aantasting van cultureel erfgoed 

 

Tabel 6.1 Overzicht vitale belangen met impactcriteria 

 

De gekozen tien criteria worden tezamen representatief geacht voor het kunnen beoordelen en rangschikken van 

alle mogelijke incidentscenario’s op basis van alle soorten impact (schade, verlies, kosten e.d.). Met dit uniforme 

beoordelingskader wordt het mogelijk om ‘appels met peren te vergelijken’, dat wil zeggen totaal verschillende 

risico’s op vergelijkbare wijze te analyseren. 

 

Voor elk van de tien criteria geldt dat de impact meetbaar wordt gemaakt op basis van een indeling naar vijf 

klassen: 

A. Beperkt gevolg 

B. Aanzienlijk gevolg 

C. Ernstig gevolg 

D. Zeer ernstig gevolg 

E. Catastrofaal gevolg. 

 

6.2 Waarschijnlijkheidsbeoordeling 

Bij de beoordeling van de waarschijnlijkheid is de methode van het Programma Nationale Veiligheid gevolgd. Per 

scenario met bijhorende impact is de waarschijnlijkheid dat dit incident zich voordoet bepaald. Hierbij zijn 

bestaande, proactieve, preventieve en preparatieve maatregelen, die de waarschijnlijkheid verkleinen, 

meegenomen. Bij het bepalen van de waarschijnlijkheid is gebruik gemaakt van een of meerdere van 

onderstaande informatiebronnen: 

 casuïstiek en historische (vergelijkbare) gebeurtenissen; 

 expertmeningen, scenario en trendanalyses; 

 statistieken en netwerkanalyses; 

 regionale en landelijke strategieën. 

 

De waarschijnlijkheid is meetbaar gemaakt op basis van een omschrijving van het gevaar of een omschrijving van 

de dreiging.  
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Dit is ondergebracht in vijf klassen: 

Klasse % waarschijnlijkheid Kwalitatieve omschrijving 

A < 0,05 zeer onwaarschijnlijk 

B 0,05 – 0,5 onwaarschijnlijk  

C 0,5 – 5 mogelijk 

D 5 – 50 waarschijnlijk 

E 50 - 100 zeer waarschijnlijk 

Tabel 6.2.1.Klassen van waarschijnlijkheid 

 

Specifiek voor dreigingen kan de volgende kwalitatieve beschrijving van de klassen worden gehanteerd. 

Klasse Kwalitatieve omschrijving dreiging 

A geen concrete aanwijzingen en gebeurtenis wordt niet voorstelbaar geacht 

B geen concrete aanwijzingen, maar gebeurtenis wordt enigszins voorstelbaar geacht 

C geen concrete aanwijzingen, gebeurtenis is voorstelbaar 

D de gebeurtenis wordt zeer voorstelbaar geacht 

E concrete aanwijzingen dat de gebeurtenis geëffectueerd zal worden 

Tabel 6.2.2. Omschrijving van klassen 

 

In bijlage IV wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de berekenmethode en in bijlage V is het rapport 

impact- en waarschijnlijkheidsbeoordeling opgenomen waar per scenario de berekening is terug te vinden. 
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7. Risicodiagram  

Op basis van de resultaten van de impact en Waarschijnlijkheidsbepaling is het volgende risicodiagram ontstaan.  

Afbeelding 7.0 Risicodiagram 
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8. Capaciteiteninventarisatie 

 

De uitgevoerde risico-inventarisatie en risicoanalyse vormen samen het risicoprofiel. In beginsel hoeft de 

Veiligheidsregio op grond van de Wet op de veiligheidsregio’s pas in het regionale beleidsplan een uitwerking te 

geven van de landelijke doelstellingen (art 14.2b) en operationele prestaties (art 14.2a) (van de regio zelf en door 

bijstand van andere regio’s of andere organisaties, zie art 14.3).  Voor bestuurders is het echter lastig om de ernst 

van de geanalyseerde risico’s te wegen (art 15.1c), en daarover af te stemmen met gemeenten (art 15.3), als 

onduidelijk is in hoeverre deze al met de huidige organisatie en prestaties zijn afgedekt. Daarom worden in bijlage 

VI per hulpverleningsdienst een aantal basiscapaciteiten in beeld gebracht waarover de veiligheidsregio beschikt.  

 

Bij bestrijding van veel van de beschreven scenario’s zijn ook andere partijen betrokken, die elk hun eigen 

capaciteiten beschikbaar hebben. Juist door die gezamenlijke inzet van mensen en middelen kunnen incidenten 

effectief worden bestreden. 
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9. Aanbevelingen aan het Veiligheidsbestuur 

 

Op grond van de Wet op de Veiligheidsregio’s (art. 15 lid 3 en 4) dient het risicoprofiel, voorafgaand aan de 

vaststelling door het Algemeen Bestuur, te worden overlegd met de raden van de deelnemende gemeenten en 

dient een zienswijze te worden gevraagd aan het Regionaal College van politie en het bestuur van het 

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Het consultatietraject is op 1 oktober 2010 afgerond.  

Tijdens de behandeling in de gemeenteraad(scommissies) zijn diverse reacties gegeven op het Regionaal 

Risicoprofiel, zowel technisch-inhoudelijk als meer fundamenteel van aard. De inhoudelijke opmerkingen (veelal 

correcties en aanvullingen op het lokale risicobeeld in de bijlagen) zijn verwerkt in dit rapport. Hetzelfde geldt voor 

de opmerkingen die zijn gemaakt door het Hoogheemraadschap AGV. 

 

 

9.1 Overzicht van opmerkingen naar aanleiding van consultatie 

 In verschillende gemeenten werd opgemerkt dat het crisistype ‘luchtvaartincidenten’ ontbreekt in het 

risicoprofiel, ondanks het feit dat de regio Gooi en Vechtstreek onder drukke aan- en uitvlieg-routes naar 

luchthaven Schiphol is gelegen. Weliswaar geeft een berekening van dit risico volgens de landelijke 

methodiek aan dat het risico zeer beperkt is (waardoor het in eerste instantie niet was opgenomen), maar 

de gemeenten Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden en Wijdemeren zijn van mening dat dit 

crisistype wel moet worden opgenomen. Naar aanleiding daarvan heeft de Veiligheidsdirectie besloten 

om dit scenario alsnog uit te laten werken en toe te voegen aan het risicoprofiel. Het veiligheidsbestuur is 

hiermee akkoord gegaan. 

 

 Bij de consultatie van de gemeenteraden zijn een aantal incidenttypes genoemd, die lokaal een hoge 

prioriteit hebben. Incidenttypes die in meerdere gemeenten als prioriteit zijn aangegeven zijn: 

- vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor (Bussum, Hilversum, Naarden); 

- branden in kwetsbare objecten, m.n. zorginstellingen (Hilversum, Laren). 

 

Eén incidenttype werd in slechts één gemeente als prioriteit aangemerkt: 

- opzettelijk delict, m.n. brandstichting (Laren). 

 Het Veiligheidsbestuur heeft besloten om de incidenttypes ‘Vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor’ 

en ‘Branden in kwetsbare objecten’ extra aandacht te geven bij de uitwerking van risico- en 

crisisbeheersingsmaatregelen in het Regionaal Beleidsplan.  

 

 



26   

 Voor het op te stellen Regionaal Beleidsplan werden verder de volgende aandachtspunten genoemd: 

- de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijfsleven (Naarden); 

- de bereikbaarheid van risicovolle objecten, die door verkeersdrukte en –belemmeringen onder 

zware druk staat (Bussum); 

- in de capaciteitenplanning maatregelen mee te nemen die het welzijn van dieren bij de 

bestrijding van de verschillende crisistypen borgen (Hoogheemraadschap AGV). 

Het Veiligheidsbestuur onderschrijft de mening dat deze punten zullen worden uitgewerkt in het 

Regionaal Beleidsplan. 

 

 Hoogheemraadschap AGV vraagt bij de opstelling van het Regionaal Beleidsplan aandacht voor de 

samenwerking. Bij bestrijding van veel van de beschreven scenario’s zijn ook andere partijen betrokken, 

die elk hun eigen capaciteiten beschikbaar hebben. Juist door die gezamenlijke inzet van mensen en 

middelen kunnen incidenten effectief worden bestreden.  

Dit punt zal worden meegenomen in het Regionaal Beleidsplan 

 

 Kosten risico- en crisisbeheersingsmaatregelen in het (komende) Regionaal Beleidsplan 

In verschillende gemeenten (Hilversum, Naarden, Wijdemeren)  werden zorgen geuit over de (mogelijke) 

financiële consequenties van het Regionaal Beleidsplan. Verzocht werd om de raden ook bij  de opstelling 

van het beleidsplan te betrekken en om de balans tussen risico’s en de te treffen beheersmaatregelen 

goed in acht te nemen. 

Uiteraard zullen de gemeenteraden betrokken worden bij het op te stellen regionaal Beleidsplan en de 

(mogelijke) financiële consequenties van de beleidskeuzen die hierin worden uitgewerkt.  

 

9.2 Crisistypen 

In het rapport wordt een overzicht gegeven van de meest relevante crisistypen voor de regio Gooi en Vechtstreek 

(zie hoofdstuk 5). In totaal zijn dat dertien crisistypen welke de basis vormen voor het Regionaal Beleidsplan, 

regionale Risicocommunicatie en andere planvorming, zoals het Dekkingsplan en digitale bereikbaarheidskaarten. 

In het Regionaal Beleidsplan wordt beleid geschreven gericht op: 

 de mogelijkheden om risico’s te voorkomen of te reduceren (risicobeheersing); en 

 het verbeteren van het repressieve optreden van de veiligheidsregio’s en haar partners 

(crisismanagement). 

Het veiligheidsbestuur heeft ingestemd met de beschreven 13 crisistypen. 
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Bijlage I Risico-inventarisatie per gemeente 

 

Toelichting  

 

Gegevens 

De eerste stap was inzicht krijgen in de aanwezige risico’s. Belangrijke basis hiervoor is de provinciale risicokaart. 

Hierop staan de risicobronnen binnen onze regio, maar ook de risicobronnen in naastgelegen regio’s die invloed 

hebben in onze regio. Via de ambtenaren rampenbestrijding is aan de gemeenten het verzoek gericht om alle 

gegevens die op de risicokaart staan binnen een bepaalde periode te actualiseren. Hierbij is tevens aangegeven dat 

de projectorganisatie er vanuit gaat dat, bij geen reactie, de gegevens op de risicokaart als juist worden gezien. 

Daarna zijn de gegevens uit de database van de risicokaart opgehaald. 

Daarnaast heeft documentenonderzoek plaatsgevonden binnen de vier kolommen brandweer, politie, gemeente 

en GHOR op het gebied van beleid, planvorming (o.a. bestaande (ramp)bestrijdingsplannen, richtlijnen, procedures 

en draaiboeken) en vergunninggegevens vanuit de brandweerposten. De vergunninggegevens worden op dit 

moment nog niet door iedere brandweerpost op een eenduidige manier bijgehouden. Vandaar dat de inhoud van 

de lijsten per gemeente kan verschillen.6  

Voor het rampscenario overstromingen is aangesloten bij de regionale planvorming naar aanleiding van de 

Taskforce Management Overstroming (TMO). Voor de rampscenario’s grieppandemie en vitale infrastructuur is 

aangesloten bij de landelijke inventarisaties. Tevens is een toekomstverkenning uitgevoerd van demografische en 

ruimtelijke ontwikkelingen die het risicoprofiel de komende jaren kunnen beïnvloeden. 

Uiteraard zijn de gegevens een momentopname omdat iedere dag wijzigingen plaatsvinden op de risicokaart en in 

de vergunningen. Het is dus mogelijk dat in de gegevens niet alle mutaties up to date zijn. 

 

Onderwerpen per gemeente 

De uitwerking van de inventarisatie is een overzicht van risico’s en niet een totaal overzicht van alle in de 

gemeenten aanwezige objecten. Het overzicht is op te vragen bij de afdeling PPEV van de Brandweer Gooi en 

Vechtstreek. 

 

 

                                                             
6
 De afdeling PPEV heeft het beheer van de lijsten en zal in de komende jaren zorgen voor een uniforme wijze van het bijhouden van de lijsten. 
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In de inventarisatie vindt men de risico-inventarisatie per gemeente op de volgende onderwerpen: 

A. Kwetsbare objecten 

B. Risicovolle objecten 

C. Risicovolle bedrijven in buurregio’s  in een straal van max. 15 km 

D. Evenementen 

E. Natuurbrand 

F. Watergebieden 

G. Infrastructuur 

H. Overzichtskaart met kwetsbare en risicovolle objecten 

 

 
Definities 

Kwetsbare objecten 

Gebouwen waarin zich veel mensen kunnen bevinden of gebouwen waar niet-zelfredzame mensen aanwezig zijn 

(zieken, bejaarden, kinderen), bijvoorbeeld kinderdagverblijven, basisscholen, ziekenhuizen, grote winkels, hotels 

met meer dan tien bedden of gebouwen met meer dan 25 verdiepingen. 

 

Risicovolle objecten  

Objecten die vanwege hun functie een risico met zich meebrengen. Hierbij valt te denken aan objecten met 

gevaarlijke of giftige stoffen (LPG stations, chemische bedrijven). Hierbij gaat het dus meer om fysieke veiligheid. 

 
Risicovolle bedrijven in buurregio’s  in een straal van max. 15 km 

De lijsten zijn gebaseerd op de landelijke risicokaart. De selectie is tot stand gekomen op basis van twee criteria: 

 de risico-objecten die genoemd staan, kunnen effect hebben op onze regio; 

 er is alleen geselecteerd op buurgemeenten. 

De afstand van vijftien kilometer is conform de huidige maatstaven geldend voor de provinciale risicokaart en 

conform het verdrag van Helsinki.7 De afstand van vijftien kilometer wordt tussen regio’s landelijk aangehouden 

bij het inzichtelijk maken van grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen. 

 
Evenementen 

Bij evenementen gaan we uit van bijeenkomsten met vijfduizend of meer personen in een beperkt gebied.  
 
 

                                                             
7 www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/veiligheid/brzo/verdrag_van_helsinki/ 

http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/veiligheid/brzo/verdrag_van_helsinki/
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Natuurbrand 

Men spreekt van een natuurbrand wanneer een stuk natuur, zoals (een gedeelte van) een bos, heide, duinen, 

woestijn of veengebied in brand staat. Bosbrand is de bekendste vorm van natuurbrand, omdat het de heftigste en 

meest zichtbare vorm is. 

 

Voor de bepaling van het risico op het ontstaan van een onbeheersbare natuurbrand wordt in Nederland door veel 

Brandweer- en Veiligheidsregio’s gekozen voor het toepassen van een indexeringssysteem op basis van variabelen 

die een rol spelen bij (de ontwikkeling van) een natuurbrand. Deze variabelen zijn opgedeeld in een aantal klassen 

volgens een (landelijke) methodiek. Intussen is ook voor het verzorgingsgebied van Brandweer Gooi en 

Vechtstreek een dergelijke risicokaart opgesteld. De risico’s worden hierbij duidelijk in beeld gebracht en zal als 

basis dienen bij het op te stellen beleid rondom natuurbranden, in het kader van het project 

‘Natuurbrandbestrijding’. De kaart is in het rapport opgenomen op pagina 10. 

 

Watergebieden 

Hierbij moet men denken aan de meren, plassen en kanalen. 

 

Infrastructuur 

Hierbij moet men denken aan Rijkswegen en Provinciale wegen, maar ook aan de spoorwegen. 

 

Vervoer gevaarlijke stoffen 

Het vervoeren van gevaarlijke stoffen over de weg brengt risico’s met zich mee. Daarom moet zoveel mogelijk 

worden voorkomen dat dit vervoer langs zogenoemde ‘kwetsbare objecten’ loopt. Bijvoorbeeld door woonwijken 

of langs gebouwen waarin veel mensen aanwezig zijn. De gemeente kan een verplichte route instellen voor het 

vervoer van gevaarlijke stoffen. Deze route staat met borden aangegeven. Is het toch nodig om van deze route af 

te wijken, dan moet de vervoerder een ontheffing aanvragen. Binnen de regio is voor alle gemeente een route 

gevaarlijke stoffen ingesteld. Deze routes zijn meegenomen in de inventarisatie. De exacte routering is op te 

vragen bij de afdeling PPEV van de Brandweer Gooi en Vechtstreek. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Landschap
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bos
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heide_(vegetatie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duin
http://nl.wikipedia.org/wiki/Woestijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Veen_(grondsoort)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brand_(vuur)
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Bijlage II  Overzicht per gemeente van risicovolle bedrijven uit 

buurregio’s op minder dan 15 kilometer afstand  

 

In onderstaand overzicht is per gemeente een lijst met bedrijven uit de buurregio’s opgenomen op minder dan 

vijftien kilometer van onze regio. De basis voor de lijst is de landelijke risicokaart.  

 

De selectie is tot stand gekomen op basis van 2 criteria: 

 de risico-objecten die genoemd staan, kunnen effect hebben op onze regio; 

 er is alleen geselecteerd op buurgemeenten. 

 

De afstand van vijftien kilometer is conform de huidige maatstaven geldend voor de provinciale risicokaart en 

conform het verdrag van Helsinki.8. De afstand van vijftien kilometer wordt tussen regio’s landelijk aangehouden 

bij het inzichtelijk maken van grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen. 

 

Gemeente Blaricum  

Gemeente Bedrijfsnaam Straatnaam Nr. 

EEMNES Q8 Tankstation Rijksweg A27 Rijksweg A27 1 

EEMNES Esso tankstation "Eemakker" Rijksweg A27  

EEMNES BP tankstation "De witte bergen" Rijksweg 2 

 

Gemeente Bussum 

Geen effecten uit buurregio te verwachten. 

 

Gemeente Hilversum 

Gemeente Bedrijfsnaam Straatnaam Nr. 

EEMNES Witte tentenverhuur Oud Eemnesserweg 13 

 

Gemeente Huizen 

Geen effecten uit buurregio te verwachten. 

 

                                                             
8 www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/veiligheid/brzo/verdrag_van_helsinki/ 

http://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/veiligheid/brzo/verdrag_van_helsinki/
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Gemeente Laren 

Gemeente Bedrijfsnaam Straatnaam Nr. 

EEMNES Kuipers Gassen Eemnes VOF Vlierberg 5 

EEMNES Servicestation Koot Bramenberg Bramenberg          2 

EEMNES Q8 Tankstation Rijksweg A27 Rijksweg A27 1 

EEMNES Esso tankstation "Eemakker" Rijksweg A27  

EEMNES BP tankstation "De witte bergen" Rijksweg 2 

 

Gemeente Muiden 

Gemeente Bedrijfsnaam Straatnaam Nr. 

DIEMEN Energiecentrale Overdiemerweg 35 

 

Gemeente Weesp 

Gemeente Bedrijfsnaam Straatnaam Nr. 

ABCOUDE J. Kreuger Gein-Zuid 60 

ABCOUDE Van Zuylen Gein-Zuid 52 

ABCOUDE Y.K.H. Hartman Gein-Zuid 53 

LOENEN Gulf Oil Nederland B.V. Kanaaldijk Oost 11 

 

Gemeente Wijdemeren 

Gemeente Bedrijfsnaam Straatnaam Nr. 

LOENEN VOF De Roos Singel  

LOENEN C.P. de Groot Vreelandseweg 30 

LOENEN Nirent B.V. Vreelandseweg 99 

LOENEN Fa. B.G. de Haan en Zn Klompweg 78 

LOENEN B.H. Vedder Klompweg 82 

LOENEN Autobedrijf C. de Bie Klompweg 86 

LOENEN Fam. V. Wilsum Klompweg 41 

LOENEN Greif Nederland B.V. Bergseweg 6 

LOENEN Primagaz BV Nigtevechtseweg 138 

LOENEN J.G. Huurnink Bloklaan 3 

DE BILT Chaletpark Floris V Graaf Floris V weg 37 
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Hierbij tevens het overzicht van water en infrastructuur in de regio Gooi en Vechtstreek. 

 

 

Afbeelding II.0 Kaart Infrastructuur en water Gooi en Vechtstreek 
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Bijlage III Uitwerking van de scenario’s 

 

Verantwoording 

De incidenttypen zijn allemaal uitgewerkt in scenario’s. Een scenario biedt een manier om eenvoudiger voor te 

stellen wat er mis kan gaan en op basis daarvan in de fase van de capaciteitsanalyse te beoordelen welke 

maatregelen (in alle schakels van de veiligheidsketen) genomen kunnen worden. Scenario’s zijn daarmee slechts 

een hulpmiddel. Zij bepalen namelijk of men een juist en volledig overzicht heeft van de soort maatregelen dat 

genomen moet worden. De beschrijving van de scenario’s sluit andere scenario’s die ook onder hetzelfde 

incidenttype vallen dus niet uit. 

 

Er is voor gekozen om de scenario’s generiek en vanuit de gevolgen te benaderen. Waar mogelijk en/of relevant 

zijn hier specifieke regionale aspecten in meegenomen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat het niet uitmaakt of een 

gevaarlijke stof afkomstig is van een bedrijf, een tankwagen, treinwagen, schip of buiten de regio. Het scenario en 

de gevolgen zijn namelijk vrijwel gelijk. 

 

Opbouw scenario’s 

Voorheen is het risicoprofiel uitgegaan van het ergst denkbare (‘worst case’) scenario. Dit wordt door bestuurders 

doorgaans als onrealistisch gezien. Het uitgangspunt is nu dat het scenario zich redelijkerwijs voor kan doen en dat 

het een plausibel verhaal moet zijn. De beschreven scenario’s zijn scenario’s welke redelijkerwijs kunnen 

voorkomen.  

 

Ieder scenario is opgebouwd uit een aantal elementen: 

 de context van de gebeurtenissen, met een aanduiding van algemene omstandigheden en de mate van 

kwetsbaarheid en weerstand van mens, object en maatschappij, voor zover relevant voor het beschreven 

incident; 

 de aanloop tot het incident, bestaande uit de (achterliggende) oorzaak en de ‘trigger’ die het incident 

feitelijk doet ontstaan; 

 de aard en omvang van één of meer met elkaar verband houdende gebeurtenissen (incidenten) die 

consequenties hebben voor de veiligheid; 

 de gevolgen (impact) van het incident met aard en omvang. 
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Afbeelding III.0 Opbouw scenario 

 

Eén scenario vindt op landelijk niveau plaats, dat is een grieppandemie. Hierbij worden de gevolgen ook landelijk 

aangepakt. Hiervoor is (waar mogelijk) aansluiting gezocht bij landelijk beleid. Ook zijn er scenario’s die overal in 

het land plaats kunnen vinden en waarvoor geen specifieke, regionale elementen te benoemen zijn, bijvoorbeeld 

verstoring van energie- en drinkwatervoorziening, telecommunicatie en ICT. Deze scenario’s zijn generiek 

omschreven. De overige scenario’s zijn op regionaal niveau omschreven.  

 

In het onderstaande overzicht zijn de uitgewerkte scenario’s weergegeven.  

 

Thema Crisistype Scenario Blz. 

Natuurlijke omgeving Overstromingen Overstroming vanuit zee / 

dijkdoorbraak / hoge rivierstanden 

38 

Natuurlijke omgeving Natuurbranden Bosbrand/heidebrand 42 

Gebouwde omgeving Branden in kwetsbare 

objecten 

Grote brand in gebouwen met niet of 

verminderd zelfredzame personen 

44 

Gebouwde omgeving Branden in kwetsbare 

objecten 

Brandgevaar in oude 

stads(dorps)kernen 

46 

Technologische 

omgeving 

Incidenten met 

brandbare / explosieve 

stof in open lucht 

Ontploffing met een brandbaar gas 48 

Technologische 

omgeving 

Incidenten met giftige 

stof in open lucht 

Brand in opslag gevaarlijke stoffen 50 

Vitale infrastructuur en 

voorzieningen 

Verstoring energie- 

water- en telecom/ICT 

voorzieningen 

Uitval energie/gas/water/telecom/ICT  52 

Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Incident waterrecreatie en 

beroepsvaart (geen OGS) 

57 

Verkeer en vervoer Verkeersincidenten op 

het land 

Incidenten wegverkeer 60 

Context 

 

klimaat, natuur, 

maatschappij, locatie 

Oorzaak 

 

aanloop en verklaring 

activering 

 

Incident / 

gebeurtenissen 

gevaar, dreiging 

 

Gevolgen 

(impact) 

mens, maatschappij, 

milieu 
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Verkeer en vervoer Luchtvaartincidenten Incident bij start of landing van een 

vliegtuig in de aanvliegroute 

62 

Gezondheidzorg Ziektegolf Ziektegolf besmettelijke ziekte 64 

Handhaving rechtsorde Paniek in menigten Paniek tijdens grote bijeenkomsten 

(Media Park) 

67 

Handhaving rechtsorde Verstoring openbare 

orde 

Maatschappelijke onrust 71 

Strafrechtelijke 

handhaving rechtsorde 

Verstoring openbare 

orde 

Gijzeling 73 

Strafrechtelijke 

handhaving rechtsorde 

Opzettelijk delict Opzettelijke brandstichting 76 

Tabel III.0 Overzicht uitgewerkte scenario’s 
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Thema  : Natuurlijke omgeving 

Crisistype : Overstromingen 

Scenario : Overstroming vanuit zee / dijkdoorbraak / hoge rivierstanden 

 

A. Context 

In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) zijn er voor heel Nederland diverse overstromingsscenario's berekend voor 

het maken van rampenplannen. De scenario's zijn door de Taskforce Management Overstromingen (TMO) als 

uitgangspunt genomen voor de landelijke overstromingsdreiging waar Nederland zich op voorbereid. Voor de 

Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek geldt dat het EDO9 ‘rivierenscenario’ en ‘kustscenario’ kan plaatsvinden. Ook 

speelt het merenscenario (vanuit IJmeer/Markermeer) in de regio. 

 

In de regio liggen negen gemeenten waarvan zes te maken kunnen krijgen met het scenario van een overstroming, 

variërend van enkele centimeters tot meters. De overige drie gemeenten liggen in het effectgebied. Zij zullen last 

krijgen van de uitval van nutsvoorzieningen. Tevens zal dat gebied worden gebruikt voor evacuatieroutes en 

tijdelijke opvang. 

 

De beschreven incidenten zijn overgenomen uit het interregionale rampbestrijdingsplan dijkring 44. De landelijke 

overheid heeft het scenario Overstromingen aangewezen als een verplicht scenario en moet door iedere regio 

worden meegenomen in het risicoprofiel. 

 

B. Oorzaak/Incident 

B1. Het rivierenscenario: 

Het rivierenscenario verloopt als volgt; 

 Vijf dagen voor de overstroming trekken continue depressies over Nederland en West-Duitsland en volgen 

perioden van hevige neerslag elkaar op. Daarbij speelt ook gelijktijdig (in het voorjaar) de sneeuwsmelt in 

Zwitserland een belangrijke rol als belasting voor het stroomgebied van de Rijn. De trend in 

opeenvolgende hoogwaterverwachtingen duidt op extreem hoogwater op de rivieren. 

 Een dag voordat de overstroming in de regio Gooi en Vechtstreek optreedt, breekt de Lekdijk ter hoogte 

van Amerongen door. De waterstanden op de grote rivieren zijn extreem hoog en er wordt een verdere 

stijging verwacht; 

 Een halve dag voordat de overstroming in de regio Gooi en Vechtstreek optreedt, lopen via het 

watersysteem diverse delen van Utrecht onder. De weersvoorspellingen geven nog meer buien aan.  

                                                             
9
 EDO: Ergst Denkbare Overstroming 
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 De dag dat het water de regio Gooi en Vechtstreek bereikt, is de omvang van de overstroming in de regio 

Utrecht niet meer te overzien. Het is met zekerheid te zeggen dat de gemeenten Weesp, Muiden, 

Naarden, Bussum, Hilversum en Wijdemeren te maken krijgen met hoge waterstanden. 

 

Spontane evacuaties zijn al gestart en de burgers vragen om begeleiding van de overheid. Zij vragen zich af waar 

men naartoe kan. De snelwegen lopen vast. Het 150 KV station in ’s Graveland dreigt onder water te lopen. Met de 

huidige waterstanden en de weersvoorspellingen is met zekerheid te zeggen dat het station onder water loopt. 

Dat betekent gehele stroomuitval in de regio Gooi en Vechtstreek, ook in de delen welke droog blijven.  

 

B2. Het kustscenario: 

Het kustscenario verloopt als volgt: 

 Drie dagen voor de overstroming voert een zich steeds verder uitdiepende stormdepressie over de 

noordelijke Atlantische Oceaan richting de Britse eilanden. De windkracht is rond 10/11. 

 Twee dagen voor de overstroming wordt in Schotland de noodtoestand afgekondigd. De windkracht is op 

dat moment kracht 12 en licht toenemend naar 13. 

 Door de Stormvloedwaarschuwingsdienst van Rijkswaterstaat is inmiddels een voorwaarschuwing 

uitgedaan, omdat het daarbij behorende Noordzeepeil is bereikt. Een dag voor de overstroming komt het 

centrum van de depressie aan boven de noordzijde van de Noordzee. 

 Op de dag van de dijkdoorbraak is de stormdepressie in twee delen gesplitst met een kern aan de 

noordwestzijde van Denemarken en, wat nog gevaarlijker is, een kern midden op de Noordzee ten 

noorden van de Waddeneilanden. Deze beide kernen kunnen zich later gaan samenvoegen en uitgroeien 

tot een stormveld met een enorme opwaaiing van het Noordzeepeil tot gevolg die, naar later zou blijken, 

dramatische gevolgen voor de Nederlandse kust zal hebben.  

 

Afbeelding Weerkaart stormdepressie 

Het opgezweepte Noordzeewater beukt op de Nederlandse kust. De eerste stormschade is al gesignaleerd door 

dijkwachten die veel hinder ondervinden van de zware storm. Duinuitspoeling dreigt de kustverdediging te 
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verzwakken. Vanuit de media komt steeds nadrukkelijker de afweging voor de beleidsbepalers voor het evacueren 

van de bevolking aan de orde. Tijdens de storm probeert een groot vrachtschip op de Noordzee een veilig 

heenkomen te zoeken naar de Nederlandse binnenwateren. Met groot zeemanskunst brengt de kapitein het schip 

tussen de pieren van IJmuiden. Op een gegeven moment wordt het schip vlak voor de grote middensluis van 

IJmuiden door de storm en golfoploop als het ware opgetild en tegen de buitenste sluisdeuren aangesmeten 

waardoor deze als luciferhoutjes bezwijken. Het noodlot slaat verder toe als het schip door het voorstuwende 

Noordzeewater door de sluiskom wordt gesleurd en tegen de binnensluisdeuren aangesmeten. Ook deze 

bezwijken daardoor waardoor een enorme hoeveelheid zout zeewater door de openstaande sluiskom het 

Noordzeekanaal oploopt. Een gigantisch waterfront ontstaat die met snelle vaart richting Amsterdam en de 

noordwestelijk gelegen polders van de Gooi en Vechtstreek gaat. 

 

B3. Het merenscenario: 

Het IJmeer, Markermeer, Gooimeer en Eemmeer vormen één watersysteem onder beheer bij Rijkswaterstaat. 

Deze wateren vallen niet allemaal binnen de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, maar hebben, waterstaatkundig 

gezien, wel een relatie met het watersysteem binnen de Veiligheidsregio. Op dit stelsel wateren het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht, Waterschap Vallei en 

Eem en Waterschap Zuiderzeeland af. Rijkswaterstaat IJsselmeergebied draagt zorg voor de afwatering naar het 

IJsselmeer en vervolgens naar de Waddenzee. In noodgevallen kan water worden afgevoerd via het 

Noordzeekanaal naar de Noordzee. Voor het IJsselmeer en Markermeer worden waarschuwingen uitgegeven voor 

hoogwater aan de keringbeheerders door de WDIJ (Waarschuwingsdienst IJsselmeergebied) van Rijkswaterstaat 

IJsselmeergebied. 

 

Het meerscenario verloopt als volgt: 

Het merenscenario kan ontstaan door een doorbraak op punten in de primaire waterkering langs het 

IJmeer/Markermeer; bijvoorbeeld bij de Bloemendalerpolder en bij Noordpolder beoosten Muiden. Hieronder 

wordt alleen de doorbraak bij de Bloemendalerpolder beschreven, omdat de impact daar (2.390 personen en in de 

toekomst 6.000) groter is dan bij de Noordpolder beoosten Muiden (32 personen). 

 

Een doorbraak vanuit het IJmeer/Markermeer kan komen door: 

 aantasting van een waterkering door muskusratten, illegale activiteiten of terroristische aanslag; 

overslag van golven door een hoogwatersituatie (veroorzaakt door beperkte wateraflaatmogelijkheid 

van het Markermeer, langdurige en hevige neerslag of hoog Markermeerpeil, al dan niet in 

combinatie met opwaaiing door noorderstorm); 

 de doorbraak van de dijk ontstaat op het moment van optreden van de maximale buitenwaterstand 

ter hoogte van de Bloemendalerpolder en hoge golfoploop tegen de dijk. De polder waaraan de 

primaire kering grenst, loopt volledig onder, omdat het maaiveld onder meerpeil ligt. Binnen negen 
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uur na de doorbraak stroomt het water over de spoorlijn en wordt Weesp bereikt. Doordat de 

waterstanden op het Markermeer na 17,5 uur weer zijn afgenomen tot meerpeilniveau blijft de 

overstroming buiten de polder verder beperkt.  

 

C. Gevolg 

Bij alle scenario’s zal sprake zijn van gebrek aan primaire levensbehoeften en verstoring van het dagelijkse leven in 

het getroffen gebied. De meest kwetsbare groepen zijn zuigelingen en jonge kinderen, zorgbehoevenden en 

ouderen. Daarnaast lopen natuur en milieu schade op. 

 

In het kustscenario zal het effect op de drinkwatervoorziening van Vitens in het getroffen gebied veel minder zijn. 

Waarschijnlijk worden geen productielocaties getroffen. Schade aan drinkwatervoorziening is waarschijnlijk gering. 
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A. Context 

In Nederland bestaat relatief weinig ervaring met grote natuurbranden. Dit kan te maken hebben met de 

doorgaans snelle inzet van de brandweer, waardoor beginnende branden zo snel mogelijk in de kiem worden 

gesmoord. Daarnaast is de hoeveelheid (aaneengesloten) natuur in Nederland in hectares gering in verhouding tot 

andere Europese landen. De regio Gooi en Vechtstreek kent een aantal bos- en heidegebieden waarin o.a. 

recreatieve functies zijn ondergebracht. De bossen in deze regio bestaan over het algemeen uit gemengd bos 

(loofhout/naaldhout) en heidegebieden.  

 

B. Oorzaak 

Langdurige droogte in combinatie met bijvoorbeeld recreatief gebruik of brandstichting kan leiden tot grote 

natuurbranden. 

 

C. Incident 

Na een langdurig droge periode ontstaat een natuurbrand in het gebied Westerheide op het grondgebied van 

gemeente Hilversum. Door een harde wind kan de brand zich snel verplaatsen. De brand ontstaat in de buurt van 

wegrestaurant La Place en geologisch museum Hofland. De brand gaat richting de N525 en de rook gaat richting de 

snelweg A1.  

 

Afbeelding Kaart met aanduiding plaats incident 

 

Door de tijd van het jaar is het aantal aanwezigen (recreanten) in of in de nabijheid van het gebied circa tienmaal 

zoveel als normaal. De bestrijding van het incident kan worden bemoeilijkt door de onbegaanbaarheid van het 

Thema  : Natuurlijke omgeving 

Crisistype : Natuurbranden 

Scenario : Bosbrand/heidebrand 
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terrein. Woningen in Laren dienen te worden ontruimd en La Place en het museum worden geëvacueerd. De 

situatie in het gebied kan, vanwege de omvang van een natuurgebied en snelheid van uitbreiding van de brand, 

onoverzichtelijk zijn voor de hulpverleners. De natuurbrand ontwikkelt zich zo snel en hevig dat het in staat is om 

over de snelweg te slaan. Het autoverkeer ligt hierdoor langdurig stil. Belangrijk is ook de aanwezigheid van vitale 

infrastructuur als hoogspanningsmasten, waterleidingen en (hogedruk)-aardgasleidingen. 

 

D. Gevolg 

Langdurige aantasting van natuur en milieu, verstoring van het dagelijkse leven, doden en ernstig gewonden. 
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A. Context 

In deze regio bevinden zich zorginstellingen in allerlei verschillende vormen. De huisvesting is regelmatig 

gedateerd en komt vaak niet overeen met de bouwkundige brandveiligheidseisen die we in deze tijd op 

nieuwbouwprojecten in de zorg projecteren. Ook in het gebruik van de panden kan qua brandveiligheid en 

ontvluchting vaak veel worden verbeterd. Voorbeelden die de brandweer tijdens inspecties tegenkomt, zijn het 

vastzetten van deuren in de brandcompartimentering met spiesjes, het plaatsen van rollators/rolstoelen in de 

gangen, etc.. 

 

Instellingen die voorheen werden gebruikt ten behoeve van de huisvesting van oudere, redelijk zelfredzame 

personen worden nu ook vaak ingezet ten behoeve van hulpbehoevenden/of zelfs bedlegerige personen. 

Daarnaast zijn er vaak veel bewoners die zich moeilijk kunnen verplaatsen (hoog ‘rollatorgehalte’).  

 

Door de grote druk op de kosten is het aantal aanwezige personeelsleden vaak beperkt tot een absoluut minimum. 

Met het oog op mogelijke calamiteiten is dit vooral in de avond- en nachturen een probleem. Mocht zich tijdens 

deze uren een brand voordoen, dan is het maar de vraag of er voldoende capaciteit beschikbaar is om adequaat te 

kunnen handelen. Tevens is gebleken dat er tijdens deze ‘stille’ uren in niet alle gevallen geoefende BHV-ers 

aanwezig zijn.  

 

Indien bewoners naar aanleiding van een brand elders moeten worden opgevangen, zullen er voldoende 

gelijkwaardige opvangplekken moeten zijn. Er zijn een aantal zorginstellingen in onze regio die hierover afspraken 

met elkaar hebben gemaakt. Dit is echter nog niet in alle gevallen gebeurd. 

 

B. Oorzaak 

In een verzorgingshuis ontstaat ’s nachts een klein brandje op de kamer van een van de bewoners (kortsluiting, 

sigaret, kaars e.d.).  

 

C. Incident 

Het betreft een instelling in een ouder pand en het vuur verspreidt zich snel. De personele bezetting is ’s nachts 

minimaal (één of twee personen) en aangezien deze medewerkers, op het moment van de melding, bezig zijn met 

de verzorging van een der bewoners kan niet meteen worden ingegrepen. Hierdoor begint men pas enkele 

minuten na de alarmering met de ontruiming. Aangezien alle bewoners in de omgeving moeten worden 

geïnformeerd, vaak uit bed moeten worden geholpen en per persoon naar buiten moeten worden begeleid, is dit 

Thema  : Gebouwde omgeving 

Crisistype : Branden in kwetsbare objecten 

Scenario : Grote brand in gebouwen met niet of verminderd zelfredzame personen 
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een zeer tijdrovende aangelegenheid. Tijd waarin de brand zich zeer snel kan verspreiden en slachtoffers kunnen 

worden gemaakt. 

 

De brandweer is dan al wel onderweg. Deze gaat er echter vanuit dat een gebouw bij aankomst al is ontruimd. 

Aangezien men bij aankomst over moet gaan tot het redden van bedreigde personen, komt het blussen in het 

gedrang. 

 

Naar aanleiding van de brand worden een aantal kamers onbewoonbaar verklaard. Voor deze bewoners dient er 

een passende nieuwe verblijfsruimte te komen. Aangezien de betreffende instelling geen vacante verblijfsruimten 

heeft, moet elders naar een passende oplossing worden gezocht. Er zijn hierover (in dit geval) echter geen 

afspraken gemaakt met andere instellingen. 

 

D. Gevolg 

Doden, ernstig gewonden (m.n. inhalatietrauma), trauma  en grote schade. Daarnaast is er een kans dat er 

maatschappelijke onrust ontstaat naar aanleiding van bijvoorbeeld aandacht in de media. 

 

Conclusie 

In de optiek van de brandweer is het niet mogelijk om een veilige ontvluchting te organiseren als er sprake is van 

een minimale bezetting zoals die is berekend voor, en wordt toegepast bij, de dagelijkse werkzaamheden. Kans op 

calamiteiten blijft onderbelicht, evenals de hoeveelheid aan complexe handelingen die bij een calamiteit moeten 

worden verricht en de tijd die daarmee gemoeid is. Dit ondanks dat de eigenaar/gebruiker van een gebouw of de 

werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid. 
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A. Context 

In onze regio bevinden zich een aantal oude, karakteristieke stads- en dorpskernen. Indien zich hierin een brand 

voordoet, zou deze - in het slechtste geval - uit kunnen monden in het verlies van een (groot) deel van de 

betreffende stads-/dorpskern. Dit met de mogelijke consequentie dat een karakteristiek stads-/dorpsaangezicht 

verloren gaat. 

 

Er zijn een aantal specifieke aspecten die bij een brand in een oude stads-/dorpskern de potentiële schade 

aanzienlijk kunnen vergroten: 

 In de meeste gevallen gaat het om historische panden waarbij geen sprake is van enige vorm van 

compartimentering (brandscheidingen) en het gebruik van brandwerende materialen. Het effect hiervan 

is o.m. dat de brand zich snel kan verspreiden richting naastgelegen panden. 

 Mede door de staat van de genoemde historische panden kan het vluchten van de aanwezige personen 

worden bemoeilijkt. Ook blus- en reddingsacties kunnen hiervan zware hinder ondervinden. 

 De bereikbaarheid van historische stads/dorpskernen is vaak slecht (smalle wegen, geparkeerde 

voertuigen, éénrichtingverkeer, afzettingen). Zeker in het geval van verkeersdrukte en/of festiviteiten 

wordt de bereikbaarheid nog eens extra bemoeilijkt.  

 Door de vaak krappe inrichting ter plekke is er onvoldoende ruimte voor de benodigde opstelplaatsen van 

blus- en redvoertuigen.  

 Indien de brand zich inderdaad snel verspreid dan is er meer bluswater benodigd dan bij een ‘reguliere’ 

brand. Dit bluswater is niet altijd direct voorhanden. Gereduceerde doorsnede van waterleidingen en het 

vaak beperkte aantal aanwezige ondergrondse bluskranen spelen hierbij een rol. 

 

B. Oorzaak 

Oorzaak van dit scenario zit vaak in (verkeerd) gebruik van kaarsen, kortsluiting of het ontstaan van een brand in 

de keuken. 

 

C. Incident 

In een klein bruin eetcafé in een oude stadskern ontstaat ’s nachts brand door “een vergeten kaars”. Het vuur 

verspreidt zich snel (slechte compartimentering) naar een bovengelegen woning. Deze woning is slechts 

bereikbaar via één trap. Tevens vindt er een snelle branduitbreiding plaats naar de naastgelegen monumentale 

panden. Gezien de smalle wegen, het grote aantal geparkeerde auto’s en de toeloop van burgers, hebben de 

hulpdiensten grote moeite om het getroffen gebied te bereiken en met de concrete blus- en reddingsacties te 

Thema  : Gebouwde omgeving 

Crisistype : Branden in kwetsbare objecten 

Scenario : Brandgevaar in oude stads(dorps)kernen 
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starten. Gezien de beperkte beschikbare ruimte vormt het praktisch opstellen van de voertuigen een groot 

probleem. Inmiddels is de brand al dusdanig uitgebreid dat een grote opschaling van de hulpdiensten is benodigd. 

Met het oog op mogelijk instortingsgevaar, is men zeer voorzichtig met de inzet van brandweerpersoneel in de 

getroffen/bedreigde panden. Mede door de beperkte aan- en afvoerruimte wordt de afvoer van slachtoffers 

bemoeilijkt. Ook de beschikbaarheid van voldoende bluswater vormt een probleem. 

 

D. Gevolg 

Een dergelijke brand heeft mogelijk de volgende gevolgen: 

 mogelijke doden (ook bij hulpverleningsdiensten); 

 ernstig gewonden (m.n. inhalatietrauma); 

 openbare orde problemen (tijdens brand); 

 bestuurlijke/politieke impact; 

 psychisch trauma (direct en indirect); 

 verlies van monumentale gebouwen; 

 verlies van een karakteristiek dorps-/stadsaangezicht; 

 grote financiële schade. 
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Thema  : Technologische omgeving 

Crisistype : Incidenten met brandbare / explosieve stof in open lucht 

Scenario : Ontploffing met een brandbaar gas 

 

A. Context 

Binnen onze regio vindt er transport plaats van brandbare gassen, zoals propaan en LPG. De transporten kunnen 

plaatsvinden over de weg en over het spoor. Volgens de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen vinden deze transporten 

alleen plaats over aangewezen routes. Binnen onze regio zijn de spoorlijn Amsterdam - Amersfoort en Amsterdam 

–-Almere (Hanzelijn in de toekomst) de aangewezen routes. Voor de weg zijn de rijkssnelwegen aangewezen. Voor 

de weg is het mogelijk om een ontheffing te verlenen volgens de wet. Hiervoor is brandweer Gooi en Vechtstreek 

gemandateerd door de gemeenten. 

 

B. Oorzaak 

Het ontstaan van een ontploffing kan plaatsvinden door een fysieke impact van buitenaf, zoals een botsing. 

Hierdoor ontstaat een zogenaamde koude BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion). Na een koude BLEVE 

is het mogelijk dat door een ontstekingsbron nog een gaswolkontbranding gaat plaatsvinden. 

 

Een andere mogelijkheid is dat door een incident een tank met brandbaar gas in een plas brandende vloeistof 

komt te staan. Hierdoor wordt de tank met brandbaar gas opgewarmd met als gevolg een warme BLEVE. 

 

C. Incident 

Botsing op de rijkssnelweg A1, ter hoogte van Bussum, waarbij een vrachtwagen inrijdt op een tankwagen met LPG 

welke stilstaat achter in de file. Door de grote impact ontstaat een koude BLEVE. De gaswolk zal ook bijna direct 

ontbranden door de ontstekingsbronnen die aanwezig zijn. 

 

Binnen een straal van 125 meter zullen op twee rijbanen ongeveer twintig auto’s met twee personen aanwezig 

zijn. De helft kan waarschijnlijk niet vluchten, omdat ze bekneld zitten. Er zijn naar schatting twintig dodelijke 

slachtoffers gevallen. De verhouding tussen het aantal doden t.o.v. gewonden is 1:4. Op de A1 en in de 

naastgelegen woonwijk vallen ongeveer tachtig gewonden (klasse T1 t/m T3). 

 

Indien zich een koude BLEVE voordoet, is de kans nihil dat de brandweer nog een adequate inzet kan doen welke 

gericht is om de BLEVE te voorkomen. De inzet van de brandweer zal zich dan voornamelijk gaan richten op het 

voorkomen van een gaswolkontbranding. Verder zullen eventuele slachtoffers en gewonden van de koude BLEVE 

worden geholpen, indien mogelijk. Als de gaswolk toch is ontbrand, zal ook deze bestreden moeten worden. 
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Bij een warme BLEVE is een adequate inzet van de brandweer mogelijk, indien binnen een zo kort mogelijke 

termijn een grootschalig optreden plaatsvindt. Deze BLEVE kan nog voorkomen worden indien binnen ongeveer 

tien minuten een verdere opwarming van de tank kan worden voorkomen. Het incident kan escaleren indien toch 

een warme BLEVE plaatsvindt. 

 

D. Gevolg 

De afstand van de schadecirkels zijn afhankelijk van de tankinhoud die bij het incident betrokken zijn. Hierbij dient 

rekening gehouden te worden met enkele honderden meters. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met 

mogelijk ingestorte bouwwerken. 

 

Schadecirkels bij BLEVE van tankwagen gevuld met LPG met een inhoud van 40 / 50 m
3
: 

R1 = 125 meter, (straal vuurbal) 

R2 = 250 meter, (straal secundaire branden) 

R3 = 375 meter, (straal brandwonden) 

 

De schadecirkels voor een koude BLEVE zijn over het algemeen kleiner dan die van een warme BLEVE.  

 

Bij dit scenario bestaat een gerede kans op aantasting van de kwaliteit van het oppervlaktewater door 

verontreinigd bluswater. Hierbij is betrokkenheid van het waterschap van groot belang. 
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Thema  : Technologische omgeving 

Crisistype : Incidenten met giftige stof in open lucht 

Scenario : Brand in opslag gevaarlijke stoffen 

 

A. Context 

Binnen de regio zijn een aantal opslagen met gevaarlijke stoffen. Deze opslagen kunnen bij een chemisch bedrijf 

aanwezig zijn of bij bijvoorbeeld een transportbedrijf. De opslagen kunnen volgens de wetgeving ingedeeld 

worden in twee categorieën, namelijk opslag met minder dan 10.000 kg en opslagen met meer dan 10.000 kg 

gevaarlijke stoffen. In de opslag kunnen diverse categorieën gevaarlijke stoffen liggen zoals (licht) ontvlambaar, 

giftig of corrosief. Verder is de opslag per locatie verschillend. 

 

B. Oorzaak 

Door een oorzaak ontstaat een lekkage in een vat met gevaarlijke stoffen. Een andere mogelijkheid is dat een 

brand in een opslag van gevaarlijke stoffen ontstaat. 

 

C. Incident 

Bij een opslag van gevaarlijke stoffen naast een woonwijk ontstaat brand. In de opslag is geen sprinklerinstallatie 

aanwezig. Er liggen grote hoeveelheden zuren (zout-, salpeter- en zwavelzuur). De wind gaat over de woonwijk 

heen. Tijdens het incident en voor de alarmering door het WAS-systeem zullen een aantal mensen buiten zijn. 

Deze mensen zullen door de giftige rookgassen in eerste instantie (ernstige) problemen krijgen met de 

ademhalingswegen en geïrriteerde ogen/slijmvliezen. Afhankelijk van de concentratie betreft dit mogelijk een 

letale dosis. De kans hierop is klein, omdat deze personen waarschijnlijk zelf zullen gaan vluchten indien dit 

mogelijk is. Verder zullen er mogelijk een tiental mensen zijn die door de gevolgen medische ondersteuning nodig 

hebben in een ziekenhuis. In een later stadium zal er een grotere groep zijn die ademhalingsklachten en of 

geïrriteerde ogen/slijmvliezen hebben. 

 

Door de lekkage van een licht ontvlambare stof ontstaat een vloeistofplas. De vloeistofplas wordt ontstoken door 

een ontstekingsbron. De brand die dan ontstaat, kan in een aantal gevallen worden gedetecteerd en in sommige 

gevallen treedt een sprinklerinstallatie in werking. In die gevallen dat dit niet of in een te laat stadium gebeurt, 

ontstaat een brand. 

Afhankelijk van de ontwikkeling en de complexiteit van de brand zal mogelijk een uitslaande brand ontstaan. In de 

rook van de uitslaande brand zullen, afhankelijk van het type en de hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke stoffen, 

giftige rookgassen ontstaan. 
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D. Gevolg 

De giftige rookgassen zullen zich afhankelijk van het weertype gaan verspreiden in de omgeving van het incident. 

Het dan ontstane effectgebied dient door meetploegen van de brandweer in kaart gebracht te worden. Aan de 

hand van de meetresultaten wordt daadwerkelijk een effectgebied in kaart gebracht, welke afgezet dient te 

worden. Door middel van crisiscommunicatie dient de bevolking binnen het effectgebied op de hoogte gebracht te 

worden. 

 

Afhankelijk van het type opslag en de aard van het incident kunnen er één of meerdere slachtoffers en/of 

gewonden zijn. Afhankelijk van de verdere ontwikkeling van het incident dient verder op- of afgeschaald te 

worden. 

 

Bij dit scenario bestaat een gerede kans op aantasting van de kwaliteit van het oppervlaktewater door 

verontreinigd bluswater. Hierbij is betrokkenheid van het waterschap van groot belang. 
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Thema  : Vitale infrastructuur en voorzieningen 

Crisistype : Verstoring energie- water- en telecom/ICT voorzieningen 

Scenario : Uitval energie/gas/water/telecom/ICT    

 

A. Context 

Vitale infrastructuur kenmerkt zich door de grote mate van verwevenheid en onderlinge afhankelijkheid. Uitval van 

vitale infrastructuur, zoals nutsvoorzieningen, kan via keteneffecten leiden tot een ontwrichting van de 

samenleving. Concreet moet worden gedacht aan de uitval van bijvoorbeeld elektriciteits-, gas- en 

drinkwatervoorziening, maar ook aan voorzieningen voor spraak- en datacommunicatie. Voor de regio Gooi en 

Vechtstreek worden de volgende vitale sectoren onderscheiden: 

 energie/gas/elektriciteit 

 telecommunicatie/ICT 

 drinkwater. 

 

Bescherming van de vitale infrastructuur is een belangrijk onderdeel van de voorbereiding op crisisbeheersing. Per 

sector moet worden bepaald: 

 welke producten en diensten van vitaal belang zijn in de regio,  

 welke eigen OOV-diensten vitaal zijn; en 

 welke maatregelen op gebied van crisisbeheersing en incidentmanagement kunnen worden genomen. 

 

De landelijke overheid heeft het scenario Uitval energie/gas/water/telecom/ICT aangewezen als een verplicht 

scenario en moet door iedere regio worden meegenomen in het risicoprofiel. 

 

B. Oorzaak 

Uitval van publieke nutsvoorzieningen kan door verschillende oorzaken optreden. In deze sector is naast het 

onbedoeld optreden van een incident ook het moedwillig veroorzaken ervan aan de orde. 

Het scenario 'Bommelerwaard' (helikopter van Defensie vernielt elektriciteitskabels) is ook in onze regio denkbaar. 

Bij uitval van publieke nutsvoorzieningen in de sfeer van openbare orde, verkeer en volksgezondheid kan worden 

gedacht aan uitval van verkeersregelinstallaties, koelingen, liften, medische installaties, automatische brand- en 

inbraakinstallaties, bewakings- en beveiligingssystemen, internettoegang, gebrek aan drinkwater, maar ook aan 

waterdruk in hoogbouw en installaties in de industrie etc.. De tijdsduur van het incident is mede bepalend voor de 

impact.  
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B1. Uitval Energievoorziening 

Op een aantal plaatsen in de regio wordt beschikt over noodstroomaggregaten. Het is de vraag hoeveel 

noodstroom binnen 24 uur kan worden gerealiseerd. Dit heeft te maken met beschikbaarheid, een 

inventarisatieslag door de veiligheidsregio (wie, wat, waar, wanneer) en door de capaciteit van Liander en PWN om 

het e.e.a. aan te sluiten. 

 

Bedrijven, instellingen en particulieren in de regio Gooi en Vechtstreek worden van energie voorzien door Liander 

en PWN.  

 

B2. Uitval gasvoorziening 

Voor het transport van aardgas vanaf de bron naar de energiebedrijven wordt gebruik gemaakt van landelijke 

hogedruknetten. Voor gas bestaat een buffercapaciteit (het gecomprimeerde gas in de leidingen), waar in 

tegenstelling tot elektriciteit, gas opgevangen kan worden. Dit is overigens geen garantie voor alle leidingen. 

Vanuit het regionale net worden de afnemers beleverd via gasontvangstations: de meeste stations leveren gas af 

aan de energiebedrijven, maar grootverbruikers kunnen ook rechtstreeks beleverd worden. De beschrijving is 

gebaseerd op een overzichtskaart geleverd door Gasunie, welke niet openbaar gemaakt mag worden. 

Over het algemeen geldt dat gas, in geval van lekkage, veelal geleverd kan worden via een alternatieve route. 

Echter, in gevallen waar de gasvraag zeer hoog is en het alternatief ontoereikend, of in gevallen waar geen 

alternatief is, kan de levering naar één of meerdere gasontvangstations in het gedrang komen of wegvallen. Dit 

betekent niet automatisch dat de gaslevering voor eindgebruikers gevaar loopt, ook de netten van de 

energiebedrijven kennen interne doorkoppelingen. 

 

Bedrijven, instellingen en particulieren in de regio Gooi en Vechtstreek worden van gas voorzien door de Gasunie. 

 

B3. Uitval drinkwatervoorziening 

Onder drinkwater wordt water verstaan dat geschikt is voor menselijke consumptie. Drinkwater is voor de mens 

een primaire levensbehoefte. Drinkwater wordt naast consumptie voor de mens tevens gebruikt voor andere 

huishoudelijke doeleinden, proceswater, bluswater en consumptiewater voor dieren. 

 

De continuïteit en kwaliteit van de levering van drinkwater zijn geregeld in de leveringsplannen van 

waterbedrijven. Bedrijven, instellingen en particulieren in de regio Gooi en Vechtstreek worden van drinkwater 

voorzien door drinkwaterbedrijf Vitens en Waternet.  
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C. Incident10 

C1. Uitval energievoorziening 

Het gekozen scenario betreft een stroomuitval door graafwerkzaamheden (zonder vooraankondiging). De uitval 

heeft betrekking op een gebied met 80.000 inwoners. Dit is 1/3 deel van de gehele Gooise bevolking. De uitval 

vindt plaats om 10.00 uur op een winterse dag. 

 

Diverse meldingen komen binnen bij het landelijke storingsnummer over uitval van stroom. De meldingen worden 

doorgeschakeld naar de netwerkbeheerder. De alarmcentrale zelf is niet getroffen door de uitval. Bij deze 

onverwachte stroomstoring komen de responsorganisaties onverwachts voor diverse hulpvragen te staan: 

 in enkele steden raakt het verkeer ontregeld doordat verkeerslichten niet meer werken; 

 overbelasting van het telefoonnet;  

 verstoring huiselijk leven door uitval huishoudelijke apparatuur, combiketels, waterdruk in hoogbouw; 

 verstoring procesindustrie door haperingen bij overschakeling op noodstroom en uitvallen 

koelinginstallaties; 

 verstoring crisiscommunicatie door uitval radio, TV en PC; 

 er is een diffuus verspreide en gevarieerde hulpvraag voor redding uit liften, verkeersregulatie en 

verkeersongevallen; 

 de continuïteit van de bedrijfsvoering van de hulpdiensten wordt op de proef gesteld doordat niet in alle 

hulpposten noodstroom voldoende aanwezig is; 

 er is een verlaagde bluswaterdruk en door een overbelasting van het telefonienet een vertraging van de 

automatische brandmeldingen. 

Omdat bekend is dat in een ander deel van de regio geen storing is, reizen mensen daarheen per auto om inkopen 

te doen. 

 

Na 24 uur is de schade aan het net hersteld. Ook de heropstart van bedrijven levert enkele problemen op. 

 

C1. Uitval gasvoorziening11 

In dit scenario wordt uitgegaan van een verstoring van de gasvoorziening voor een periode van ongeveer twaalf 

uur. De uitval treft Bussum, een middelgrote Gooise gemeente met ongeveer 31.200 inwoners. Het is midwinter 

en de temperatuur is beneden vriespunt. Er is sprake van een ernstige beschadiging van een regionale leiding 

veroorzaakt door graafwerkzaamheden met een graafmachine. Hierdoor valt de gastoevoer naar een 

gasontvangststation uit, waardoor een deel van Bussum zonder gas komt te zitten.  

                                                             
10 Gebaseerd op landelijke voorbeelduitwerking Handreiking Regionaal Risicoprofiel, Onderzoek Stroomstoring Haaksbergen 

februari 2006, Scenario’s Nationale Risicobeoordeling: scenario moedwillige langdurige elektriciteitsuitval. 

11 Bronnen: Capaciteitsplan Gas 2003-2009, Expertise deskundigen van Gasunie 
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Door graafwerkzaamheden wordt een toevoerleiding geraakt met een druk van 40 bar. Dit gaat gepaard met een 

zeer krachtige gasuitstroom en een hoge geluidsproductie. Het gas dat ontsnapt, komt in de openbare ruimte 

terecht. Bewoners en omstanders merken het op en doen een melding bij politie en/of brandweer die de Centrale 

Commando Post van de Gasunie inlicht. 

Door de gastransportbeheerder wordt de gaskraan dichtgedraaid en gezocht naar andere alternatieven. Dit 

gebeurt handmatig door een Gasuniewerknemer, afhankelijk van plaats en tijdstip kan dit even duren (circa dertig 

minuten). Zolang de leiding niet is ingesloten is de plaats van de lekkage niet benaderbaar.  

 

De uitval van gas heeft gevolgen voor productiebedrijven die gebruik maken van gas. Daarnaast zal de verwarming 

in veel huishoudens uitvallen. De meest kwetsbare groepen tijdens het uitvallen van gasvoorzieningen zijn 

zorgbehoevenden en ouderen die nog thuis wonen. Tijdelijke noodvoorraden van de plaatselijke zorginstellingen 

raken langzaam uitgeput doordat zij niet meer van gas worden voorzien. Als de gasbuffer niet meer toereikend is, 

valt de verwarming uit en wordt het langzaam behoorlijk koud. De instellingen zorgen daarom voor voldoende 

dekens om de patiënten en bewoners zo warm mogelijk te houden. 

 

Als gevolg van de uitval van gas kan de gasverwarming worden vervangen door elektrische verwarming waarbij er 

extra gebruik wordt gemaakt van stroomvoorziening. Hierdoor kan de uitval van gas dus van invloed zijn op de 

elektriciteitsvoorziening. 

 

C3. Uitval drinkwatervoorziening12 

In de scenario-uitwerking is gekozen voor een kwaliteitsprobleem in de drinkwatervoorziening: verontreiniging van 

het uitgaande reinwater, door besmetting waardoor consumptie niet meer mogelijk is (waarschijnlijk is een E coli 

bacterie). Het scenario speelt zich af in de zomer, wanneer de temperatuur relatief hoog is en huishoudens in 

verhouding meer behoefte aan drinkwater hebben. 

 

In dit scenario gaan we ervan uit dat daadwerkelijk een ziekteverwekker in het drinkwater aanwezig is. De eerste 

ziektegevallen als gevolg van drinken (besmette) water melden zich bij de huisarts. Vooral mensen die al 

verminderde weerstand hebben, worden ziek ( buikloop e.d.). 

Het besmette water is mogelijk naar ongeveer 120.000 huishoudens gegaan. Het speelt zich met name in de eerste 

24 uur af, in deze periode bereikt het verontreinigde water de huishoudens. 

De levering van noodwater, water dat via het leidingnet bij de burger komt voor sanitatie, wasmachines e.d. gaat 

wel door. Vitens gaat over op het chloren van het water en geeft een kookadvies uit; het uit de kraan komende 

(besmette) drinkwater kan wel gebruikt worden als drinkwater nadat het gekookt is. Niet iedereen raakt echter op 

de hoogte van het kookadvies. 

                                                             
12

 Nooddrinkwaterplan Vitens 
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In het scenario wordt niet specifiek ingegaan op de volksgezondheidseffecten. Dit behoort bij een ander crisistype.  

 

Het is niet duidelijk wanneer de levering van drinkwater via het leidingnet hervat kan worden. Vitens overweegt de 

inzet van nooddrinkwater. Vitens informeert gemeenten en de veiligheidsregio over de kwaliteitsproblemen. De 

betrokken gemeenten nemen het besluit tot inzet van nooddrinkwatervoorzieningen. Mogelijk dat in dit scenario 

door Vitens assistentie van Waternet wordt gevraagd bij de levering van nooddrinkwater etc. 

 

D. Gevolg 

D1. Uitval energievoorziening 

Er ontstaat een gebrek aan primaire levensbehoeften en verstoring van het dagelijks leven. 

 

De slachtoffers betreffen patiënten in de thuiszorg die afhankelijk zijn van hulp-/ ondersteuningsmiddelen om te 

kunnen blijven functioneren. De meerderheid krijgt tijdig hulp aangeboden (noodstroom, verplaatsing naar andere 

locatie etc.), maar niet alle patiënten worden tijdig gedetecteerd. 

 

D2. Uitval gasvoorziening 

Dat er directe slachtoffers vallen als gevolg van de uitval van de gasvoorziening lijkt onwaarschijnlijk. Wel bestaat 

de kans dat er indirect slachtoffers vallen, doordat de reservevoorraden van zorginstellingen weigeren of uitvallen 

als gevolg van de duur van de uitval.  

Als het gasnet drukloos is geraakt kan Liander/PWN niet zomaar het net weer voorzien van stroom. Zij zullen in 

verschillende wijken alle aansluitingen moeten controleren en sluiten, voordat zij de gasvoorziening kunnen 

herstellen nadat de Gasunie zijn probleem heeft opgelost. 

 

D3. Uitval drinkwatervoorziening 

Er ontstaat een gebrek aan primaire levensbehoeften. De meest kwetsbare groepen tijdens het uitvallen van het 

drinkwater zijn zuigelingen en jonge kinderen, zorgbehoevenden en ouderen. 

Er is sprake van zieken door de combinatie van verminderde weerstand en de besmetting. 

(N.B.  Bij een besmetting van niet microbiologische aard zal chloren en kookadvies niet helpen. In een dergelijk 

geval is inzet van nooddrinkwater noodzakelijk.) 

Status Aantal 
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Thema  : Verkeer en vervoer 

Crisistype : Verkeer en vervoer 

Scenario : Incident waterrecreatie en beroepsvaart (geen OGS) 

 

A. Context 

A1. Scheepvaart 

De belangrijkste (doorgaande) vaarwegen in de regio zijn het Amsterdam-Rijnkanaal, het IJmeer en het Gooimeer. 

Hier vindt op uitgebreide schaal vrachtvervoer met binnenvaartschepen plaats (containers, bulkvervoer, 

gevaarlijke stoffen), maar ook beroepspersonenvervoer (Rijncruiseschepen, rondvaartboten) en recreatievaart. Op 

de Vecht en het Hilversums Kanaal vindt slechts in beperkte mate vrachtvervoer met binnenvaartschepen plaats. 

Deze vaarwegen worden voornamelijk gebruikt voor recreatievaart. Hetzelfde geldt voor de Spiegelplas en de 

Loosdrechtse Plassen. Op diverse plaatsen zijn havens, die voornamelijk voor recreatievaart zijn bestemd (Huizen, 

Naarderbos, Muiden, Weesp, Kortenhoef, Hilversum) en op enkele plaatsen voor beperkte goederenoverslag 

(Huizen, Weesp, Hilversum). Net buiten de regiogrens bevindt zich bij Nigtevecht aan het Amsterdam-Rijnkanaal 

een overslaglocatie van brandstoffen bij de Gulf tankopslag.  

Een bijzonder aspect van de plassen en de randmeren is dat deze in de winter bij ijsgang soms grote aantallen 

schaatsers aantrekken. 

 

Bij scheepvaartongevallen op het Amsterdam Rijnkanaal en de randmeren kan zowel sprake zijn van gevaar voor 

opvarenden als gevaar voor het milieu (lucht, water en bodem). Het scenariogevaar voor opvarenden is aan de 

orde wanneer meerdere personen moeten worden gered. Hierbij moet worden gedacht aan beroepsvaart, 

passagiersvaart (passagiersschepen, riviercruises) en gewone pleziervaart, waarbij veel mensen betrokken zijn. 

Incidenten met slechts enkele slachtoffers worden afgehandeld conform de reguliere waterongevallenprocedure. 

Als theoretische grens wordt aangehouden dat dit scenario van toepassing is, wanneer meer dan vijf moeilijk te 

redden slachtoffers bij het ongeval zijn betrokken.  

 

In het scenariogevaar voor het milieu wordt ervan uitgegaan dat een aanvaring op het water heeft plaatsgevonden 

(tussen één of meerdere schepen), waarbij stoffen zijn vrijgekomen die zich door de lucht, in of over het water of 

over de oever verspreiden, maar geen direct gevaar voor mens of dier opleveren.  

 

A2. Spoor 

In de regio liggen enkele van de drukste spoorverbindingen van het land, ten gevolge van de ligging tussen de 

Randstad, Flevoland en het noorden en midden van het land. Ook de spoorlijnen Amsterdam- Amersfoort, 
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Hilversum- Utrecht en Weesp- Almere worden zeer intensief gebruikt, met name in de spits. Op alle trajecten 

worden veelvuldig dubbeldekkers ingezet. Er wordt zowel met stoptreinen als intercity´s gereden, waarbij station 

Weesp een belangrijk passeerpunt is. Naast personenvervoer wordt het spoor ook voor goederenvervoer gebruikt. 

De goederentreinen rijden voornamelijk op het traject Amsterdam- Amersfoort. De verschillende spoortrajecten 

zijn op een aantal plaatsen slecht bereikbaar voor hulpdiensten, m.n. de polders bij Weesp, in het Naardermeer en 

de bosgebieden ten oosten en zuiden van Hilversum. 

 

B. Oorzaak 

Op het water kan een passagiersschip in aanvaring komen met een vrachtschip door diverse vormen van defecten. 

Op het spoor kan een passagierstrein ontsporen of door een roodseinpassage kan een botsing plaatsvinden. 

 

C. Incident 

C1. Scheepvaart 

Op het Amsterdam-Rijnkanaal komt, door een defect aan het roer, een vrachtschip frontaal in aanvaring met een 

passagiersschip met aan boord minimaal vijftig personen. 

Op het passagiersschip zijn tientallen opvarenden gewond geraakt, variërend van lichte tot zware verwondingen. 

Er is grote paniek uitgebroken. Door de aanvaring is een gat in de romp ontstaan en het schip dreigt te zinken. De 

opvarenden moeten z.s.m. in veiligheid gebracht worden en/of worden gered. Grotere aantallen slachtoffers 

moeten worden opgevangen en verzorgd. Ook op het vrachtschip zijn enkele bemanningsleden gewond geraakt. 

Door de aanvaring is de brandstoftank van het schip beschadigd en komen schadelijke stoffen voor het milieu vrij 

(stookolie).  

Het incident is op deze locatie slechts vanaf één oever goed bereikbaar voor hulpdiensten. Omdat de aanvaring 

plaatsvindt op de grens van drie veiligheidsregio´s is niet direct duidelijk op welk verzorgingsgebied het incident 

zich afspeelt. 

 

C2. Spoor 

Een trein met een groot aantal personen rijdt door een roodseinpassage waardoor een botsing plaatsvindt met 

een goederentrein. Het incident kenmerkt zich door de betrokkenheid van een groot aantal inzittenden, het aantal 

beknellingen al dan niet in combinatie met brand en mogelijk grotere aantallen doden. Door de slechte 

bereikbaarheid van het spoor (geen wegen in de nabijheid van het incident) komt de hulpverlening vertraagd op 

gang. De hulpverlening richt zich in eerste instantie op het redden van (beknelde) slachtoffers en daarnaast op 

opvang van betrokkenen. Voor het bevrijden van slachtoffers zal meestal speciaal gereedschap en materieel 

noodzakelijk zijn. Een deel van de slachtoffers zal reeds ter plaatse hoogwaardige medische hulp moeten krijgen.  
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D. Gevolg 

D1. Scheepvaart 

Het redden, de verzorging en de afvoer van slachtoffers, vraagt een grote inzet van diverse 

hulpverleningsinstanties. Vanwege de slechte bereikbaarheid van het incident is de inzet van vaartuigen van politie 

en Rijkswaterstaat noodzakelijk om hulpverleners ter plaatse te krijgen en om slachtoffers af te voeren. Het 

vrijkomen van stookolie leidt tot verontreiniging van het oppervlaktewater en vraagt om specifieke 

bestrijdingsmaatregelen. Door de langdurige stremming van het scheepvaartverkeer op het Amsterdam Rijnkanaal 

ontstaat forse economische schade. 

 

D2. Spoor 

Bij een ernstig spoorincident vallen diverse doden en (ernstig) gewonden. Het bevrijden, behandelen en afvoeren 

van alle slachtoffers neemt veel tijd in beslag. Er dient rekening te worden gehouden met het verzorgen van 

opvang van grote aantallen personen (zowel betrokkenen als overige reizigers). Hulpverleningsorganisaties zullen 

nauw moeten samenwerken met spoorbeheerders en andere deskundigen. Een langdurige blokkade van de 

spoorlijn leidt tot ernstige regionale (of landelijke) verstoring van het treinverkeer. Dit veroorzaakt grote 

economische schade. Er moet rekening worden gehouden met grote media aandacht en de betrokkenheid van 

diverse onderzoeksinstanties. 
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Thema  : Verkeer en vervoer 

Crisistype : Verkeersincidenten op het land 

Scenario : Incidenten wegverkeer  

 

A. Context 

In de regio liggen enkele van de drukste wegverbindingen van het land, ten gevolge van de ligging tussen de 

Randstad, Flevoland en het noorden en midden van het land. De autosnelwegen A1, A6 en A27 worden zeer 

intensief gebruikt, waardoor het verkeer regelmatig stagneert. Hetzelfde geldt ook voor de provinciale wegen en 

deels ook voor het lokale wegennetwerk. De transportstromen bestaan zowel uit personenvervoer als 

goederenvervoer, waaronder gevaarlijke stoffen (zie aparte scenariobeschrijving). Op diverse plaatsen lopen 

snelwegen dicht langs bebouwde gebieden en door de vele stads- en dorpskernen in de regio zijn er naar 

verhouding veel op- en afritten. 

 

B. Oorzaak 

Verkeersongevallen op het land, met grotere aantallen slachtoffers (meer dan twintig personen), kunnen door 

diverse oorzaken plaatsvinden, slechte weersomstandigheden (dichte mist, plotselinge gladheid) of plotselinge 

filevorming.  

 

C. Incident 

Door slechte weersomstandigheden kantelt een touringcar vol lagere schoolkinderen die op weg zijn naar een 

schoolreisje. Het incident kenmerkt zich door de betrokkenheid van een groot aantal inzittenden of passagiers, het 

aantal beknellingen al dan niet in combinatie met brand en mogelijk grotere aantallen doden. Door de slechte 

bereikbaarheid van de snelwegen (filevorming na het incident) komt de hulpverlening vertraagd op gang. De 

hulpverlening richt zich in eerste instantie op het redden van (beknelde) slachtoffers en daarnaast op opvang van 

betrokkenen. Voor het bevrijden van slachtoffers zal meestal speciaal gereedschap en materieel noodzakelijk zijn 

(m.n. bussen, vrachtauto’s en treinen). Een deel van de slachtoffers zal reeds ter plaatse hoogwaardige medische 

hulp moeten krijgen.  

 

D. Gevolg 

Bij een ernstig wegincident vallen diverse doden en (ernstig) gewonden. Het bevrijden, behandelen en afvoeren 

van alle slachtoffers neemt veel tijd in beslag. Er dient rekening te worden gehouden met het verzorgen van 

opvang van grote aantallen personen (zowel betrokkenen als overige reizigers). Hulpverleningsorganisaties zullen 

nauw moeten samenwerken met wegbeheerders en andere deskundigen. Een langdurige blokkade van de snelweg 
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leidt tot ernstige regionale (of landelijke) verstoring van het verkeer. Dit veroorzaakt grote economische schade. Er 

moet rekening worden gehouden met grote media aandacht en de betrokkenheid van diverse 

onderzoeksinstanties. 
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Thema  : Verkeer en vervoer 

Crisistype : Luchtvaartincidenten 

Scenario   : Incident bij start of landing van een vliegtuig in de aanvliegroute 

 

A. Context 

Luchtvaartongevallen zijn primair van belang voor regio´s met een luchtvaartterrein, maar eveneens voor regio´s 

waarboven zich belangrijke vliegroutes bevinden. Over de regio Gooi en Vechtstreek lopen een aantal belangrijke 

aan- en uitvliegroutes van de luchthaven Schiphol, alsmede vliegroutes op grotere hoogte voor doorgaand 

vliegverkeer. Boven de regio kruisen aankomende en vertrekkende passagiers- en vrachtvliegtuigen elkaar op 

verschillende hoogtes, waarbij vliegtuigen tot een minimale vlieghoogte van 600 meter kunnen dalen. In de lagere 

luchtlagen wordt veelvuldig gevlogen door sportvliegtuigen en helikopters. 

 

Een luchtvaartincident kan op verschillende locaties effect hebben. Doorgaans wordt onderscheid gemaakt in:  

a. op en om luchtvaartterreinen; 

b. in landelijk gebied; 

c. in stedelijk gebied; 

d. in industrieel gebied; 

e. op ruim water.  

 

In het kader van het regionale risicoprofiel worden alleen de luchtvaartincidenten op en om luchtvaartterreinen 

uitgewerkt, omdat dit het belangrijkste soort luchtvaartincident is. Dit geldt zowel qua kans van optreden (>90% 

van alle fatale vliegtuigongevallen), als qua overlevingskansen en daarmee beïnvloedingsmogelijkheden. De 

gevolgen van incidenten bij start en landing zijn afhankelijk van de kwetsbare bestemming in de omgeving. Daarom 

zijn landelijk risicocontouren bepaald voor bebouwde omgeving in de buurt van een vliegveld. 

 

B. Oorzaak 

Een luchtvaartongeval kan door diverse redenen ontstaan: 

 technisch mankement (motorstoring, structureel falen); 

 menselijk handelen (fout van piloot of luchtverkeersleiding); 

 factoren van buiten (vogels, weersomstandigheden); 

 terroristische aanslag. 

 

In het scenario dat wordt beschreven gaat het met name om de effecten voor de omgeving. 
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C. Incident 

Een toestel van KLM (Boeing 747) met aan boord 350 personen (passagiers en bemanning) heeft vanuit het oosten 

de landing naar Schiphol ingezet en vliegt vanuit Flevoland richting Muiderberg voor de nadering van de 

Buitenveldertbaan over Muiden en Weesp. In de laaghangende bewolking vliegt de Boeing boven Muiderberg 

tegen een Cessna sportvliegtuig, dat (buiten controle van de luchtverkeersleiding) in de aanvliegroute is gekomen. 

Door de botsing verliest de Boeing een deel van de vleugel en enkele van de motoren vallen uit. Het vliegtuig 

verliest snel hoogte en de piloot maakt een crash-landing in de polder tussen Weesp en Muiden. Het vliegtuig is in 

stukken gebroken en de toegankelijkheid van het vliegtuigwrak in de weilanden is beperkt. 

 

De hulpverleningsdiensten van Gooi en Vechtstreek rukken direct met groot materieel uit, waarbij tevens 

interregionale bijstand wordt ingeroepen. Er wordt rekening gehouden met honderden slachtoffers en daarom 

wordt een grote hoeveelheid ambulances en SIGMA's opgeroepen. De branden zijn redelijk snel onder controle, 

waarbij de brandweer in latere instantie hulp krijgt van een crashtender van de luchthaven Schiphol. De 

brandweer richt zich op het redden van de mogelijke overlevenden die zich nog in het vliegtuig bevinden. De duur 

van de incidentbestrijding hangt met name af van de toegangsmogelijkheden tot het vliegtuig en het aantal 

beknellingen. De politie (en/of Kmar) heeft een verkeerscirculatieplan brongebied ingesteld en een 

verkeerscirculatieplan voor het omliggende wegennet. Verzoeken om verwanteninformatie beginnen binnen te 

komen, zowel op de luchthaven als bij de gemeenten in Gooi en Vechtstreek. Er is grote media aandacht. 

 

D. Gevolg 

De effecten (op de omgeving) zijn: 

 groot aantal doden en gewonden onder de inzittenden van het vliegtuig; 

 toeloop van nieuwsgierigen in en rond de Bloemendalerpolder; 

 afsluiting van toegangswegen van en naar de regio, slechte bereikbaarheid en verkeershinder; 

 rookverspreiding benedenwinds door brand; 

 uitval van infrastructuur en (mobiele) telefoonnet;  

 kans op gevaarlijke stoffen. 

 

 

Overzicht documenten luchtvaartscenario 

 Concept Leidraad Crisisbestrijding Luchtvaartterreinen (een actualisatie van de Leidraad 

Ongevallenbestrijding op Luchtvaartterreinen (BZK 1997); 

 Leidraad vliegtuigongevallenbestrijding; 

 V&W: Handreiking EV luchthavens, 2009; 
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Thema  : Gezondheid 

Crisistype : Ziektegolf 

Scenario : Ziektegolf besmettelijke ziekte 

 

A. Context 

Van een (griep)pandemie is sprake wanneer een wereldwijde uitbraak van griep, veroorzaakt door een nieuw 

griepvirus, plaatsvindt. Een dergelijke pandemie is daarmee anders dan het jaarlijks terugkerende griepseizoen. 

Immers worden deze seizoenen veroorzaakt door virussen die al eerder onder mensen circuleerden. In het geval 

van een pandemie is er sprake van een nieuw soort virus dat nog nooit eerder, of pas kort, onder mensen 

circuleert. 

Een dergelijke pandemie kan de samenleving behoorlijk schaden en ontwrichten. De meest in het oog springende 

grieppandemie was de uitbraak van de Spaanse griep in 1918. Destijds werd tussen de 25% en 30% van de 

bevolking ziek. Ongeveer 1% van de geïnfecteerden kwam in Nederland om het leven. Daarnaast is de meest 

recente natuurlijk de nieuwe griep uit het afgelopen jaar, officieel de Nieuwe Influenza A (H1N1), maar ook wel de 

Mexicaanse Griep genaamd.  

De landelijke overheid heeft het scenario Grieppandemie aangewezen als een verplicht scenario en moet door 

iedere regio worden meegenomen in het risicoprofiel. 

 

B. Oorzaak 

De oorzaak van het nieuwe griepvirus ligt in een complexiteit van factoren zoals het mutatiegedrag van het virus, 

maar ook de overdraagbaarheid van dier-op-mens en mens-op-mens. 

 

C. Incident 

Nadat in andere delen van de wereld al enkele weken sprake is van een epidemie, slaat de griep nu ook toe in 

Nederland en de regio Gooi en Vechtstreek. Waar het aantal geïnfecteerden in de eerste twee weken nog zeer 

beperkt is, treedt er in week 2, 3 en met name week 4 een explosieve stijging van het aantal geïnfecteerden op. In 

week 4 bevindt de epidemie zich dan ook op haar hoogtepunt want in week 5 en volgend daalt het aantal 

geïnfecteerden weer hard totdat er geen nieuwe gevallen meer bijkomen in de weken 8 en 9.  

In de weken 3, 4 en 5 komt het dagelijkse levens grotendeels stil te liggen. Bedrijven draaien op zeer beperkte 

kracht of zijn zelfs helemaal (soms preventief) gesloten, ook scholen en andere onderwijsinstellingen zijn op last 

van de overheid gesloten. Het grote aantal huisartsconsulten en een relatief groot aantal ziekenhuisopnamen 

tegenover minimale bezetting in de zorginstellingen leid tot schaarste bij de zorgverlening. 
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Regionale scenariostudies 

In het landelijke draaiboek zijn een aantal scenarioberekeningen gedaan over het verloop van een epidemie 

gedurende een pandemische periode. Voor de regio zijn getalsmatige bewerkingen van deze studie uitgevoerd en 

geven een indruk van de regionale belasting van de gezondheidszorg. Om tot een interpretatie te komen van de 

mogelijke scenario’s is in het landelijke draaiboek een beschrijving gemaakt. In het worst case scenario gaat het in 

Gooi en Vechtstreek om circa 120.000 geïnfecteerde mensen. Bij het realistische scenario gaat het in Gooi en 

Vechtstreek om circa 60.000 geïnfecteerde mensen. 

 

D. Gevolg 

In de regio Gooi en Vechtstreek worden de volgende scenario’s onderkend in oplopende ‘zwaarte’. 

 

D1. ‘Worst case’  

Vijftig procent van de bevolking wordt ziek. Het virus heeft een hoge virulentie en mortaliteit. Er is geen vaccin 

beschikbaar en antivirale middelen zijn beperkt beschikbaar.  

 Gevolgen: mogelijke schaarste aan medische zorg en bij de hulpverleningsdiensten. Ook vitale 

infrastructuren kunnen door gebrek aan personeel in de problemen komen met als gevolg sociale onrust. 

 

D2. ‘Realistic case’  

25% van de bevolking wordt ziek. Het virus is virulenter dan het normale jaarlijkse influenzavirus, maar heeft niet 

een veel hogere mortaliteit. Vaccins komen beschikbaar. Antivirale middelen zijn beperkt beschikbaar. 

 Gevolgen: Op de top van de epidemie mogelijke schaarste aan reguliere zorg. Buiten de top om kan door 

het uitstellen niet-acute zorg de extra zorgbehoefte worden opgevangen. De hulpdiensten kunnen de 

uitval van zieken opvangen, ditzelfde geldt voor de vitale infrastructuren. Er is of wordt een vaccin 

ontwikkeld dat in voldoende mate wordt geproduceerd. Er moet een nationale vaccinatiecampagne 

worden opgestart volgens de prioriteitsgroepen van de gezondheidsraad. Er ontstaat sociale onrust 

doordat bijna de hele bevolking zo snel mogelijk gevaccineerd wil worden. 

 

Slachtofferbeeld 

Het slachtofferbeeld is bepaald op basis van de uitgevoerde berekening, gebaseerd op een pandemische periode 

van negen weken. Het totale aantal inwoners in de regio Gooi en Vechtstreek bedraagt circa 240.000. 

Status Aantal 

Sterfgevallen   132 

Ziekenhuisopname  319 

Huisartsconsulten  30.000 

Geïnfecteerden   120.000 
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Kritische momenten 

Uitgaande van een pandemische periode van negen weken zit de top van de epidemie tussen de drie en vijf 

weken. De eerste weken (week 0 t/m 2) is er een klein aantal inwoners ziek en is het aantal opnamen beperkt. 

Daarna (week 3 en 4) schiet het aantal geïnfecteerden explosief omhoog, in deze weken sterven er ook mensen 

aan de griep. Week 5 laat weer een sterke daling zien van het aantal geïnfecteerden en zorgvragers. In de laatste 

weken (week 6 t/m 9) dooft de epidemie helemaal uit tot 0 geïnfecteerden. Er moet rekening gehouden worden 

met een tweede golf aan zieken. 

 

Overzicht documenten griepscenario: 

Landelijke documenten zijn te vinden op www.infectieziekten.info 

Regionale draaiboeken zijn te vinden op www.ggdgooi.nl 

Daarnaast is er voor de grootschalige uitbraak van infectieziekten (GGD) een plan gemaakt: Coördinatie en 

opschaling infectieziekte-uitbraak, juli 2009.  

http://www.infectieziekten.info/
http://www.ggdgooi.nl/
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Thema  : Handhaving rechtsorde 

Crisistype : Paniek in menigten 

Scenario : Paniek tijdens grote bijeenkomsten (Media Park) 

 

A. Context 

Een brand of explosie tussen grote concentraties mensen op of in een beperkte ruimte. Paniek ontstaat veelal na 

een plotseling optreden van een incident, de explosie, snel ontwikkelende brand, schietpartij, stroomuitval of het 

ongeval vindt onverwachts plaats. Paniek in menigten kan daarnaast ook ontstaan door berichtgeving (gerucht) 

over dreiging van een mogelijk incident, bijvoorbeeld een bommelding. Recentelijk voorbeeld van paniek in een 

menigte is de gebeurtenis tijdens Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam, waarbij het door middel van 

schreeuwen paniek in een mensenmassa werd veroorzaakt, met als gevolg dat de massa mensen in beweging 

kwam en slachtoffers vielen. 

Het zal ook worden veroorzaakt wanneer terroristische activiteiten hebben plaatsgevonden. Te denken valt dan 

onder andere aan een zelfmoordactie of bomaanslag, liquidatie of gijzeling. Gevolg: grote chaos ter plaatse, met 

mogelijk een groot aantal slachtoffers.  

 

Op plaatsen waar veel mensen op een (beperkte) oppervlakte bijeen zijn, kan paniek in de menigte ontstaan. Op 

de risicokaart worden bijvoorbeeld evenementen opgenomen met 5.000 of meer personen in een beperkt gebied. 

In de regio is het scenario paniek in menigten denkbaar in het Media Park en bij grote evenementen zoals  

Hilversum Alive en On Air, Nike City Run, Sluis en Bruggenfeesten (Weesp) etc. 

 

B. Oorzaak 

Een terroristische actie (zelfmoordactie of bomaanslag, liquidatie, gijzeling etc.) is de oorzaak van grote chaos ter 

plaatse, met al of niet een groot aantal slachtoffers.  

Gevolgen kunnen zijn: 

 (Groot) aantal dodelijke en gewonde slachtoffers 

 Onoverzichtelijke, nauwelijks te controleren situatie 

 Informatiegebrek/-tekort om de situatie reëel te kunnen inschatten 

 Wie is verantwoordelijk voor de aanslag? Informatie over groepering, hun denkwijze, methoden en 

wapens verkrijgen 

 Strafrechtelijke aspecten 

 Eisen (bijvoorbeeld in geval van gijzeling; vrijlating van gedetineerde geestverwanten) 

 Naast hulpverlening aan slachtoffers en berging van doden zal het gebied hermetisch moeten worden 

afgesloten 
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 Bijstand aanvraag via CdK 

 Naast `reguliere` instanties zullen diverse andere instanties (BZK, MvJ, AIVD, MID etc) in kennis gesteld 

moeten worden 

 Opschaling Grip 3-4 

 Stilleggen treinverkeer in overleg met NS  

 Meer dan normale belangstelling van en aan de media 

 

Het scenario ´paniek in menigten´ kan verder ontstaan door een ongeval met brandbare/explosieve stof, een 

brand, een massale vechtpartij, een verzoek tot ontruiming naar aanleiding van bijvoorbeeld een bommelding of 

een andere verstoring van de openbare orde. Hierdoor kunnen mensen zich massaal gaan verplaatsen. Zowel bij 

een terroristische activiteit als bij een ander scenario van paniek in menigten kunnen de gevolgen zijn: 

 Verdrukking of vertrapping van personen 

 Onrust in het publiek 

 Mensen die elkaar kwijt raken 

 Verplaatsing van het publiek 

 Grote informatiebehoefte van het publiek 

 Overbelasting van het telefoonverkeer 

 Traumatisering van delen van het publiek 

 Plotselinge wens bij publiek om de (binnen)stad te verlaten met als gevolg een grote verkeersdrukte en 

grote druk op het openbare vervoer 

 

C. Incident 

In een radiostudio, in de directe omgeving van studio 21 en 22 vindt een interview plaats met enkele 

kabinetsleden. In studio 22 is de finale van Xfactor gaande waarbij tweeduizend bezoekers aanwezig zijn. Buiten 

staan ongeveer duizend fans van de deelnemers te wachten om hun ‘winnaar’ aan te moedigen. In studio 21 is een 

dinershow gaande, met vijfhonderd gasten. Dan volgt een explosie. Er is sprake van rookontwikkeling, al dan niet 

gevolgd door gebruik van (vuur)wapens. 

 

De explosie en (vuur)wapen gebruik veroorzaken slachtoffers. Het optreden van (plotselinge) paniek in menigten 

veroorzaakt ook slachtoffers onder de aanwezigen door o.a. verdrukking, onder de voet lopen en verstikking. 

Hulpverlening wordt o.a. door een moeilijke bereikbaarheid, met vertraging geboden en dan alleen nog buiten het 

door terroristen beheerste gebied. Slachtoffers hebben geen invloed op de situatie en kunnen ten gevolge daarvan 

niet zelf de actie ondernemen die zij in een normale situatie wel zouden verrichten. 
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Doordat zoveel mogelijk mensen het Media Park snel willen verlaten, komt een mensenstroom op gang in de 

richting van de Mies Bouwmanboulevard om onder andere gebruik te willen maken van het station Hilversum 

Noord. Mensen ontvluchten het terrein. Daarbij ontstaat chaos en paniek als gevolg van onvoldoende tijd om veel 

mensen te kunnen geleiden naar een opvanglocatie. De chaos kan door weersomstandigheden snel verslechteren. 

 

Kwetsbare groepen 

Gezien het feit dat het incident zich tot het Media Park zelf beperkt, zijn alle te onderscheiden groepen ook 

daadwerkelijk aanwezig. Onder deze kwetsbare groepen vallen alle aanwezige bezoekers, met extra aandacht voor 

de volgende categorieën mensen: 

 kinderen 

 minder validen 

 ouderen 

 vrouwen 

 

Een terroristische aanslag kan gericht zijn tegen een of meerdere specifieke personen (bijvoorbeeld 

kabinetsleden). 

 

Vitale kwetsbaarheden 

Er is op het Media Park een vitale infrastructuur, een dergelijk incident kan daarop invloed zijn. De in de 

onmiddellijke omgeving gelegen KPN toren behoort eveneens tot het aangewezen veiligheidsrisicogebied13. 

 

                                                             
13 Aangewezen veiligheidsrisicogebieden zijn: de centrale stations in de vier grote steden (Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en 

Utrecht), het Binnenhof in Den Haag, de burgerluchthavens, de kerncentrale Borssele en het Mediapark in Hilversum.  
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D. Gevolg14 

Hieronder het geschatte slachtofferbeeld (ten behoeve van capaciteitenanalyse). Uitgaande van een evenement/ 

activiteit met vijfduizend aanwezigen. 

 

Slachtofferindicatie Definitie 
Geschatte 

aantallen 

Sterfgevallen  ± 25 

T1 

Slachtoffers van wie het leven direct wordt bedreigd door 

instabiliteit van een of meer van de drie vitale functies (ABC-

instabiele slachtoffers). Opname binnen 2 uur in een ziekenhuis 

is noodzakelijk. 

± 50 

T2 

Slachtoffers van wie het leven op termijn van enkele uren wordt 

bedreigd door instabiliteit van een van de vitale functies. Binnen 

6 uur behandeling in ziekenhuis. 

± 75 

T3 
Slachtoffers die lichtgewond zijn en geen dringende 

hulpverlening behoeven. 
± 200 

T4 

Slachtoffers bij wie stabilisatie van de vitale functies niet leidt tot 

overleven. Behandeling wordt niet ingezet. Overleden 

slachtoffers 

 

Tabel: Geschatte slachtofferbeeld 

                                                             
14 Bron: Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk (http://www.sehverpleegkundige.nl/index.html) - bewerkt. 

 

http://www.sehverpleegkundige.nl/index.html
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Thema  : Handhaving rechtsorde 

Crisistype : Verstoring openbare orde 

Scenario : Maatschappelijke onrust 

 

A. Context 

De moord op Theo van Gogh, rellen in de Utrechtse wijk Ondiep, voetbalrellen in de Graafse wijk in ’s-

Hertogenbosch, de rellen in Culemborg en onrust in de Amsterdamse wijk Slotervaart. Allemaal voorbeelden van 

maatschappelijke onrust in Nederland van de laatste jaren. Vaak wordt maatschappelijke onrust veroorzaakt door 

een incident of voorval vanuit een bijzondere doelgroep.  

Bij bijzondere doelgroepen wordt snel gedacht aan religieuze of etnische risicogroepen, maar er zijn veel meer 

groepen die aanleiding kunnen vormen tot maatschappelijke onrust: voetbalvandalen, Hell's Angels, 

drugsgebruikers, zwervers/daken- en thuislozen, activisten, kampers, hang- en klier jongeren, krakers, etc.. 

 

B. Oorzaak 

Begin 2009 zijn twee scholen in Weesp bedreigd. Iemand had deze scholen een brief gestuurd met een dreigende 

inhoud. Het sturen van deze brief heeft paniek veroorzaakt onder de plaatselijke bevolking. Voornamelijk ouders 

van de leerlingen en lerarenkorps. 

 

Vanwege de impact van dit incident is ervoor gekozen om dit incidentscenario op te nemen in het risicoprofiel. 

 

C. Incident 

Op een school in de regio komt een dreigbrief binnen. In de brief wordt gezegd dat de situatie erger wordt dan 

‘Dendermonde’ in België
15

. Er is geen daderindicatie en het voorval in België is een paar dagen eerder gebeurd. De 

bedreigingen zijn ernstig genoeg om een spoedvergadering te beleggen tussen gemeente, politie, scholen, 

peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties. Daarbij wordt afgesproken dat maatregelen worden genomen om 

de veiligheid te waarborgen. 

 

De politie pakt het strafgerechtelijk onderzoek op. De gemeente is nadrukkelijk betrokken bij de begeleiding van 

de scholen en ouders. Er worden de volgende afspraken gemaakt: 

 geen informatie naar de pers, verwijzen naar de betreffende schooldirectie, gemeente of afd. 

communicatie politie Gooi en Vechtstreek 

                                                             
15 Hier heeft in een kinderdagverblijf een gefrustreerde man een leidster en een aantal kinderen met een wapen omgebracht en 

een aantal verwond. 
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 in- en externe communicatie wordt opgepakt 

 strafrechtelijke- of andere relevante informatie doorgeven aan coördinator politie  

 alleen in algemene termen praten: ‘Er zijn scholen bedreigd’, ‘zoals u in de krant hebt kunnen lezen...’, 

etc. 

 geen daderinformatie weggeven, zoals teksten, wijze van bedreigen etc. 

 extra toezicht bij scholen en kinderdagverblijven, zowel in Weesp als in Muiden, vooral gedurende het 

aan- en uitgaan van de scholen en pauzes; voor de kinderdagverblijven geldt dat extra gesurveilleerd 

wordt gedurende de openingstijden. 

 er wordt extra capaciteit ingezet waarbij een verhoogde surveillance en waakzaamheid bij en in de 

omgeving van de scholen worden toegepast. 

 er wordt een ouderavond georganiseerd. 

 

Door de sfeer die is ontstaan is de eerste prioriteit het kalmeren van de betrokkenen, zonder het incident te 

bagatelliseren. Vooral communicatie en psychosociale hulpverlening/slachtofferhulp zijn bij een dergelijk incident 

onontbeerlijk. 

 

D. Gevolg 

Onrust onder de bevolking, ouders brengen hun kinderen niet meer naar de scholen, extra inzet hulpverleners. 
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Thema  : Strafrechtelijke handhaving rechtsorde 

Crisistype              : Verstoring openbare orde 

Scenario : Gijzeling 

 

A. Context 

Dit scenario beperkt zich tot gijzelingen. Het verschil met een ontvoering komt tot uiting in de gebruikte definities 

in het draaiboek ontvoeringen / gijzelingen van het korps Flevoland.  

Gijzeling: 

Van een gijzeling is sprake wanneer iemand opzettelijk wederrechtelijk van zijn vrijheid wordt beroofd of is op een 

bekende locatie met de opzet om de gijzelnemer of een ander te dwingen iets te doen of na te laten. 

 

Ontvoering: 

We spreken over een ontvoering wanneer iemand opzettelijk wederrechtelijk van zijn vrijheid beroofd wordt of is 

op een onbekende locatie. 

 

Afhankelijk van de aard van de gijzelnemer(s) en het oogmerk van eisen zijn diverse gijzeling situaties mogelijk. Er 

zijn vier soorten gijzelingen, te weten: 

A. Criminele gijzeling 

Een criminele gijzeling ontstaat als een crimineel of criminelen op heterdaad worden betrapt en zij door 

middel van gijzeling van burger(s) een vrije aftocht trachten te verkrijgen. Ook is het mogelijk dat een 

crimineel of criminelen gezinsleden in gijzeling nemen om zo een ander te dwingen tot uitvoering van een 

strafbaar feit. Voorbeeld: gezin van een bankdirecteur wordt gegijzeld en de bankdirecteur wordt op deze 

manier gedwongen waardepapieren uit de kluis te halen en deze aan de gijzelnemer(s) te overhandigen. 

B. Psychische gijzeling  

Een psychische gijzeling ontstaat als iemand in overspannen toestand of met een tijdelijke / permanente 

psychische storing een ander, om uiteenlopende motieven, veelal in de relatiesfeer, in gijzeling neemt.  

C. Ideologische gijzeling  

Van een ideologische gijzeling is sprake als vanuit politieke, sociale of religieuze motieven wordt geprobeerd 

de Nederlandse (of een andere) overheid te dwingen tot bepaalde handeling of het nalaten hiervan.  

Voorbeelden zijn onder andere het vrijlaten van gevangenen of het stoppen van militaire acties.  
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D. Terroristische gijzeling  

Terroristische gijzeling is een vorm van ideologische gijzeling, veelal met een heftiger mate van 

geweldsgebruik, waarmee getracht wordt een atmosfeer van angst creëren en op langere termijn effect te 

sorteren. De gijzelnemer(s) wordt/worden vaak aangestuurd door een derde, niet op de plaats delict aanwezi-

ge partij. 

 

B. Oorzaak 

Een criminele of een psychische gijzeling is de meest waarschijnlijke vorm van gijzeling die voor kan komen in Gooi 

en Vechtstreek. Een voorbeeld van een psychische gijzeling kan zijn: 

Een man en een vrouw hebben hun huwelijk beëindigd en de vrouw woont met hun minderjarige dochter in het 

voormalige gemeenschappelijke huis. De man heeft inmiddels elders onderdak gekregen. Een bezoekregeling is 

nog niet tot stand gekomen en de procedure wordt afgewikkeld door advocaten van beide zijden.  

 

C. Incident 

Er komt een melding (telefoontje, aangifte of anderszins) bij de politieorganisatie binnen van een gijzeling in een 

woning in de gemeente X. De woning is gelegen wijk Y, een wijk met veel sociale woningbouw en criminaliteit. De 

gegijzelde is de bewoonster van het pand, de gijzelnemer is de ex-man van de bewoonster. De gijzelnemer is 

bewapend met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp en heeft antecedenten op het gebied van geweld en 

(vuur)wapens. Hij eist een omgangsregeling voor zijn minderjarige dochter. De gijzeling speelt zich af op een 

zaterdag. Op dat moment is het mooi weer, wordt er een straatbarbeque gehouden en veel buurtbewoners zijn 

thuis en op straat. 

 

D. Gevolg 

Op basis van deze gegevens zal een ruim plaats delict worden afgezet, wat het nodige verzet van de 

buurtbewoners met zich zal meebrengen, gelet op de door hen georganiseerde straatbarbeque en de daarbij reeds 

genuttigde alcoholhoeveelheid. Aanwezigheid van een grote politiemacht zal nodig zijn als blijkt dat door 

tussenkomst van de wijkagent, ondersteund door enkele wijkteamleden, een ruime afzetting van het plaats delict 

niet mogelijk is.  

 

Intern zullen ingelicht moeten worden: de wijkteamchef, districtschef en iemand van de korpsleiding, divisie 

opsporing (leiding, rechercheurs, forensische opsporing, onderhandelaars etc.). Extern: het OM, de burgemeester 

van de plaats waar het incident zich afspeelt, CPA etc..  
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Benodigde informatie 

 aantal gijzelaars 

 identiteit gijzelaar(s) 

 lichamelijke / geestelijke gesteldheid gijzelaar(s) 

 aantal gijzelnemers 

 eventuele doden en / of gewonden 

 (vuur -) wapengebruik 

 locatiebeschrijving 

 voertuigen 

 gebruikte communicatiemiddelen 

 

Overzicht documenten gijzeling 

Een draaiboek voor gijzeling / ontvoeringen is te vinden op de intranetsite van het korps Flevoland: 

http://flevoland.politie.local/web/show?id=156487&refe=138129) (homepage > Ondersteuning > Conflicten en 

Crisisbeheersing). 

Daarnaast zijn er: 

 Procedurebeschrijving_afbouwen_uitvoering_ gijzeling_en_ontvoering_definitief_v1 1_pdf 

 Procedurebeschrijving evaluatie gijzeling en ontvoering definitief v1 1pdf 

 

Regionale scenariostudies 

Het korps Flevoland heeft een draaiboek gijzelingen / ontvoeringen met daarin de taken en verantwoordelijkheden 

beschreven van de diverse hoofdrolspelers, zoals GMK, OVD etc. 

http://flevoland.politie.local/web/show?id=156487&refe=138129
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Thema  : Strafrechtelijke handhaving rechtsorde 

Crisistype              : Opzettelijk delict   

Scenario : Opzettelijke brandstichting  

 

A. Context 

Wijk Y van de gemeente X bestaat uit veel dicht op elkaar gebouwde huisjes met veelal rieten daken. Dit ‘oude 

dorp’ heeft een wirwar van straatjes en steegjes en is weinig overzichtelijk. In deze wijk en in de aangrenzende 

villawijk Z hebben in enkele weken tijd meerdere branden plaatsgevonden. Onderzoek door de afdeling 

Forensische Opsporing heeft aangetoond dat er sprake is van brandstichting. In totaal vinden acht 

brandstichtingen plaats in iets meer dan twee weken. De branden vinden plaats in de avond en nachtelijke uren. 

De brandhaarden zijn steeds de rieten daken van de woningen. Tot op heden zijn er nog geen slachtoffers gevallen, 

maar de materiële schade is aanzienlijk. In de twee wijken wonen in totaal vijfduizend personen, waarbij een 

wezenlijk verschil valt op te maken tussen de twee wijken. In wijk Y (oude dorp) wonen vooral ouderen, waarvan 

een groot aantal slecht ter been is. Wijk Z daarentegen bestaat vooral uit gezinnen met jonge kinderen, waarbij de 

beide ouders buitenshuis werkzaam zijn.  

 

De brandstichtingen veroorzaken psychische spanningen in de twee wijken, maar ook in de wijken daarom heen. 

De eerste vormen van burgerwacht zijn al gesignaleerd en de politie surveilleert extra in de omgeving.  

 

B. Oorzaak 

Forensisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van brandstichting. Gelet op de modus operandi is er 

mogelijk zelfs sprake van één dader. De brandstichtingen hebben invloed op de sfeer in de twee wijken en deze 

sfeer breidt zich uit over de gehele gemeente. De pyromaan dient zo snel mogelijk te worden aangehouden 

waarmee een eind zal komen aan de brandstichtingen. Indien de huidige situatie doorgaat heeft dit onder andere 

de volgende gevolgen: 

 er kunnen bij een volgende brand doden en gewonden vallen 

 de sfeer zowel binnen de twee wijken als binnen de gehele gemeente begint grimmiger te worden 

 er zijn spontane burgerwachtgroeperingen opgericht die ’s avonds en ’s nacht door de wijken lopen 

 de mogelijkheid is aanwezig dat als de pyromaan door een burgerwacht wordt betrapt bij een brandstichting 

er eigenrichting zal plaatsvinden 

 media-aandacht neemt exponentieel toe 

 strafrechtelijke aspecten 

 de mogelijkheid is aanwezig dat het gedrag van de pyromaan gekopieerd gaat worden 
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 onderzoek naar de brandstichtingen en de preventieve (extra) surveillances veroorzaken een grote werkdruk 

binnen de politieorganisatie 

 ‘ramptoerisme’ treedt op 

 er wordt een (politie-)SGBO in het leven geroepen 

 

C. Incident 

In de nachtelijk uren vindt (wederom) een brandstichting plaats. Deze keer is het een huisje in wijk Y (oude dorp). 

Hulpverlening van (vooral) de brandweer en CPA wordt bemoeilijkt door de slechte bereikbaarheid in de kleine 

straatjes en steegjes. De afgelopen weken heeft het niet geregend en op dat moment staat er een wind, 

windkracht 4. Het gevaar voor het overslaan van het vuur naar aanpalende huisjes is prominent aanwezig. Het 

bejaarde echtpaar van de woning is inmiddels geëvacueerd door buurtbewoners, die ook bezig zijn met 

bluswerkzaamheden met tuinslangen in afwachting van de komst van de brandweer. De politie is binnen enkele 

minuten aanwezig, maar heeft geen dader kunnen aanhouden. Ook de burgerwacht heeft geen mogelijke 

verdachten gezien. Huisjes in de directe omgeving worden preventief ontruimd en de bewoners moeten ergens 

anders worden ondergebracht. De brand heeft een aanzuigende werking van mensen en binnen de kortste keren is 

een grote mensenmassa op de been. Een ruim gebied moet worden afgezet en de toegangswegen van en naar de 

brand worden vrij gehouden voor vrije doorgang van CPA, brandweer en andere instanties.  

De burgemeester wordt in kennis gesteld en de dienstdoende rechercheur komt, al dan niet vergezeld van een 

medewerker van de Forensische Opsporing, naar de pd. De media verschijnen ter plaatse. 

 

Kwetsbare groepen 

In de wijken bevinden zich kwetsbare groepen. In wijk Y zijn dit vooral ouderen en slecht ter been zijnde personen 

en in wijk Z zijn dit vooral gezinnen met jonge kinderen.  

 

D. Gevolg 

 er kunnen slachtoffers vallen 

 het vuur kan overslaan naar andere panden 

 bewoners moeten worden geëvacueerd 

 bewoners moeten (voorlopig) ergens anders worden ondergebracht 

 er ontstaat een angst situatie 
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Bijlage IV Uitleg impactbeoordeling en waarschijnlijkheid van de 

scenario’s 

 

Impactbeoordeling 

Om inzicht te krijgen in de verwachte aard, de omvang en de schaal van de gevolgen van de aanwezige risico´s, is 

een impactbeoordeling uitgevoerd. De methode voor impactbeoordeling binnen het regionale risicoprofiel is 

gebaseerd op de Nationale Risicobeoordeling, die door de rijksoverheid wordt gehanteerd ten behoeve van de 

nationale veiligheid. De nationale methode is een directe vertaling van de doelstelling van de Strategie Nationale 

Veiligheid: bescherming van de vitale belangen van Nederland. Hiervoor zijn zes vitale belangen vastgesteld, zie 

onderstaande tabel. 

 

De vitale belangen zijn met elkaar verweven; aantasting van één belang kan leiden tot aantasting van andere 

belangen. Zo kan een inbreuk op de fysieke veiligheid (het tweede belang) het vijfde belang onder druk zetten: de 

sociale en politieke stabiliteit. Dit belang kan echter ook rechtstreeks worden bedreigd, bijvoorbeeld door 

aantasting van de sociale cohesie. De focus op de bescherming van vitale belangen is een direct gevolg van de 

verbreding van de traditionele rampenbestrijding naar de crisisbeheersing. Deze verschuivende focus brengt met 

zich mee dat de impact van risico’s breder moet worden beoordeeld dan uitsluitend slachtoffers en schade, zoals 

tot op heden de praktijk was (in bijvoorbeeld de Leidraad Maatramp). Daarom zijn alle zes de vitale belangen 

vertaald naar één tot maximaal drie impactcriteria elk.  

Vitaal belang Impactcriterium Blz. 

1. territoriale veiligheid 1.1 aantasting van de integriteit van het grondgebied 71 

2. fysieke veiligheid 2.1 doden 

2.2 ernstig gewonden en chronisch zieken 

2.3 lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften) 

72 

73 

74 

3. economische veiligheid 3.1 kosten 75 

4. ecologische veiligheid 4.1 langdurige aantasting van milieu en natuur (flora en fauna) 78 

5. sociale en politieke 

stabiliteit 

 

5.1 verstoring van het dagelijkse leven 

5.2 aantasting van positie van het lokale en regionale openbaar 

bestuur 

5.3 sociaal psychologische impact 

82 

83 

 

85 

6. veiligheid van cultureel 

erfgoed 

6.1 aantasting van cultureel erfgoed 

 

89 

Tabel: Overzicht vitale belangen en impactcriteria 

Hierna wordt voor elk van deze criteria de definitie gegeven en beschreven hoe de scoring plaatsvindt. 
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‘Het feitelijke of functionele verlies van, dan wel het buiten gebruik zijn van, dan wel het verlies van zeggenschap 

over delen van de regio.’ 

 

Onder functioneel verlies wordt vooral verstaan het verlies van het gebruik van gebouwen, woningen, 

infrastructuur, wegen en grond. Voorbeelden van bedreigingoorzaken zijn: buiten oevers treden rivier, 

terroristische aanslag in Nederland, afscheiding van een regio, uitbraak van dierziekten, aanval buitenlandse 

mogendheid, beschadiging of verlies van zeggenschap over en/of bezit van Nederlandse ambassades, chemische/ 

biologische/nucleaire besmetting. 

 

Indicatoren impact 

De indicatoren voor het meten van de impact zijn: 

 de oppervlakte van het bedreigde of aangetaste gebied (geografische afbakening); 

 de tijdsduur gedurende welke het gebied wordt bedreigd of aangetast; 

 de bevolkingsdichtheid van het betreffende gebied. 

 

oppervlakte  

tijdsduur  

wijk, dorp 

max. 4 km² 

lokaal 

4-40 km² 

gemeentelijk 

40-400 km² 

regionaal 

>400 km² 

2-6 dagen  A A B C 

1-4 weken A B C D 

1 tot 6 maanden B C D E 

½ jaar of langer C D E E 

 

Het resultaat van de impactscore wordt eventueel gecorrigeerd op basis van de bevolkingsdichtheid in het 

bedreigde of getroffen gebied: 

 indien bevolkingsdichtheid > 750 personen/ km² dan +1 (bijv. B wordt C) 

 indien bevolkingsdichtheid < 250 personen/ km² dan -1 (bijv. D wordt C) 

 

 

Criterium 1.1  Aantasting van de integriteit van het grondgebied 
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 ‘Dodelijk letsel, direct overlijden of vervroegd overlijden binnen een periode van 20 jaar.’ 

 

Voorbeelden van bedreigingoorzaken zijn: ongeluk in chemische fabriek, grootscheepse dijkdoorbraak, 

terroristische aanslag, uitbraak van een epidemie, grootschalige onlusten. 

 

Indicatoren impact 

De indicatoren voor het meten van de impact zijn: 

 het aantal doden als gevolg van het incident; 

 het tijdstip van overlijden. 

 

aantal  

tijdstip  

1 2-4 4-16 16-40 40-160 160-400 > 400 

Direct overlijden (binnen 1 

jaar) 

A B C C hoog D D hoog E 

Vervroegd overlijden (van 

1-20 jaar) 

A A B C C hoog D D hoog 

 

In geval beide categorieën van toepassing zijn, geldt de score voor de hoogste impact klasse. 

 

Criterium 2.1  Doden 
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 ‘Letsel gevallen behorend tot categorie T1 en T2, en personen met langdurige of blijvende gezondheidsproblemen 

zoals ademhalingsklachten, ernstige verbrandingen of huidaandoeningen, gehoorbeschadiging, lijden aan 

oorlogssyndroom. Slachtoffers behorend tot categorie T1 of T2 hebben onmiddellijk medische hulp nodig en 

behandeling dient binnen 2 uur aan te vangen (T1) dan wel moeten continu bewaakt worden met een behandeling 

binnen 6 uur (T2). 

Chronisch zieken zijn personen die gedurende lange periode (> 1 jaar) beperkingen ondervinden: medische zorg 

nodig hebben, niet of gedeeltelijk kunnen deelnemen aan het arbeidsproces, door hun ziekte belemmering ervaren 

in het sociale functioneren.’ 

 

Indien na een incident een aantal slachtoffers behorend tot de categorie T1 of T2 niet binnen twee uur (T1) of 

binnen zes uur (T2) afdoende kan worden geholpen, doordat ze niet door hulpdiensten kunnen worden bereikt of 

door gebrek aan de goede hulpmiddelen, dient dat aantal te worden beschouwd als ‘direct overleden’ en in die 

categorie worden opgenomen. In de beschrijving van het scenario dient wel te worden opgenomen hoeveel 

slachtoffers er in de categorieën T1 en T2 zijn gevallen, ook als ze door het ontbreken van tijdige hulp overlijden, 

omdat dit een aangrijpingspunt is voor de strategische planning. 

 

Voorbeelden van bedreigingoorzaken zijn: ongeluk in chemische fabriek, terroristische aanslag met biologische of 

chemische wapens, grootschalige onlusten. 

 

Indicatoren impact 

De indicator voor het meten van de impact is het aantal chronisch zieken en ernstig gewonden. 

aantal  1 2-4 4-16 16-40 40-160 160-400 > 400 

 A B C C hoog D D hoog E 

 

 

Criterium 2.2  Ernstig gewonden en chronisch zieken 
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 ‘Blootstelling aan extreme weer- en klimaatsomstandigheden, alsmede het gebrek aan voedsel, drinkwater, 

energie, onderdak of anderszins primaire levensbehoeften.’ 

 

Voorbeelden van bedreigingoorzaken zijn: terroristische aanslag op drinkwatervoorziening of energievoorziening, 

vrijkomen straling als gevolg van incident met kernreactor, natuurramp. 

 

Indicatoren impact 

De indicatoren voor het meten van de impact zijn het aantal getroffenen en de tijdsduur. 

aantal  

tijdsduur  

< 400 

getroffenen 

< 4.000 

getroffenen 

< 40.000 

getroffenen 

> 40.000 

getroffenen 

2-6 dagen  A B C D 

1-4 weken B C D E 

1 maand of langer C D E E 

 

Deze impactscore hangt mede af van continuïteitsfactoren zoals aanwezige reservevoorraden, redundantie en 

reparatiesnelheid. In de scenariobeschrijving moet hiermee rekening worden gehouden. 

 

Criterium 2.3 Lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften) 
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 ‘Euro’s in termen van herstelkosten voor geleden schade, extra kosten en gederfde inkomsten.’ 

 

Voorbeelden van incidenten zijn: branden en explosies, pandemie met massale uitval arbeidskrachten, 

besmettelijke dierziekten, grootschalige uitval vitale infrastructuren. 

 

Indicatoren impact 

De indicatoren voor het meten van de impact zijn: 

 materiële schaden en kosten; 

 gezondheid schaden en kosten; 

 financiële schaden en kosten; 

 kosten van bestrijding, hulpverlening en herstel. 

 

De impact wordt gebaseerd op de totaal geleden schade in geld; de schaden in de afzonderlijke categorieën 1 t/m 

4 worden opgeteld. 

 

Kosten in €  < 2 

miljoen 

< 20 

miljoen 

<200 

miljoen 

<2 miljard > 2 miljard 

 A B C D E 

1. materiële schade      

2. gezondheid schade      

3. financiële schade      

4. bestrijdingskosten en 

herstel 

     

      

Economische schade totaal      

 

Toelichting op de individuele actoren voor schaden en kosten van een incident16: 

 

                                                             
16 Begrippen:  

 Vervangingswaarde kapitaalgoederen: ‘nieuwwaarde kapitaalgoederen minus afschrijvingen’ op het tijdstip van het incident  

 Bruto toegevoegde waarde: ‘bijdrage van kapitaal en arbeid (gelijk aan vaste kosten plus winst)’ gedurende herstelperiode  

 Netto toegevoegde waarde: ‘bruto toegevoegde waarde minus afschrijvingen’ gedurende herstelperiode 

Criterium 3.1 Kosten 
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1. Materiële schade 

 Materiële schade aan gebouwen, woningen en infrastructuurobjecten 

Waardebegrip: herbouwwaarde (inclusief opruimingskosten) 

 Materiële schade aan inventaris, machines, installaties, voer-/vaartuigen, voorraden; verlies van levende 

have 

Waardebegrip: vervangingswaarde 

 Reconstructiekosten (ICT)databestanden 

Kosten: integrale kostprijs inzet administratieve/ICT-medewerkers. 

2. Gezondheidsschade 

 Kosten van uitkeringen bij overlijden 

 Extra kosten van de gezondheidszorg 

Kostenelementen:  

- bruto kosten van ziekenhuisopname (inclusief behandeling en ambulance) 

- langdurige zorg in verpleeghuizen, revalidatie klinieken 

- evt. correctie voor vermindering van reguliere zorgvraag bij volledige belasting  

gezondheidszorgapparaat 

 Extra kosten van arbeidsongeschiktheid en weduwen/wezenpensioen 

Kostenelementen: 

- uitkering arbeidsongeschiktheid slachtoffers 

- uitkering (pré-)pensioenen nabestaanden 

3. Financiële schade 

 Directe bedrijfsschade als gevolg van materiële schade en/of uitval werknemers en/of onbruikbaarheid 

locatie; herstelperiode is maat voor tijdsduur bedrijfsschade 

Waardebegrip: 

- netto toegevoegde waarde (exclusief afschrijvingen) – materiële schade 

- bruto toegevoegde waarde – uitval werknemers, onbruikbaarheid locatie 

 Indirecte bedrijfsschade als gevolg van uitval van vraag of uitval van toeleveringen (materialen, 

grondstoffen, energiedragers), of uitval communicatie/ transport/ nutsvoorzieningen 

Waardebegrip: bruto toegevoegde waarde evt. correctie voor substitutie effecten (vervangende vraag of 

nieuwe vraag) 

 Directe vermogensschade als gevolg van claims, boetes of vervreemding (bijvoorbeeld nationalisatie 

bedrijf). 

4. Bestrijdingskosten 

 Extra kosten inzet operationele diensten ten behoeve van bestrijding, hulpverlening, opvang en evacuatie 

Kosten: integrale kostprijs van inzet operationele diensten 
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 Opruiming- en herstelkosten als gevolg van schade aan natuur en milieu 

Kosten: Integrale kostprijs van inzet medewerkers en hersteldiensten 

 

De volgende kengetallen kunnen gebruikt worden bij de schatting van de kosten. 

 

1. Materiële schade 

Woningen (inclusief inboedel)   Infrastructurele objecten 

Laag/midden/hoogbouw € 170.000  Gemaal   € 750.000 

Eengezinswoning  € 240.000  Zuiveringsinstallatie € 10.000.000 

Boerderij  € 400.000  Brug, viaduct  € 5.000.000 

      Spoorlijn  € 1350.000 / km 

2, Financiële schade  

Verhouding directe bedrijfsschade versus indirecte bedrijfsschade 2:1 17 

€ 550 per m² bedrijfslocatie per jaar18 

 

3. Gezondheidsschade19 

Kosten gezondheidszorg blijvend arbeidsongeschikt/zwaargewond  € 100.000 

Kosten gezondheidszorg half jaar arbeidsongeschikt/lichtgewond   € 5.000 

Arbeidsongeschiktheid uitkering (blijvend, modaal, 38jr)   € 650.000 

Uitkeringen bij overlijden (modaal, 38jr, 2 kinderen)    € 160.000 

 

 

                                                             
17 Gebaseerd op discussienota Rijkswaterstaat HIS-SSM. 
18 Gebaseerd op Bruto Binnenlands Product. 
19 Gebaseerd op rekenmodellen verzekeraars/schade-experts. 
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‘Langdurige of blijvende aantasting van de kwaliteit van het milieu, waaronder verontreiniging van lucht, water of 

bodem, en langdurige of blijvende verstoring van de oorspronkelijke ecologische functie, zoals het verlies van 

soortendiversiteit flora en fauna, verlies van bijzondere ecosystemen, overrompeling door uitheemse soorten.’ 

 

Voorbeelden van bedreigingoorzaken zijn:  

 incidenten waarbij grote hoeveelheden (eco)toxische stoffen in het milieu vrijkomen, zoals een ongeluk in 

een chemische fabriek of in een kernreactor, een olieramp op de Noordzee, of een aanslag met gebruik 

van CBRN-wapens; 

 incidenten waarbij natuurgebieden worden blootgesteld aan grote fysische schade, bijvoorbeeld door 

brand; 

 incidenten die het gevolg zijn van klimaatverandering, zoals verstoringen in het beheer van 

oppervlaktewater (overstromingen) en de gevolgen daarvan (zoals verzilting van de bodem), extreme 

weersomstandigheden.  

 

Aantasting van de ecologische veiligheid wordt gemeten aan de hand van twee aspecten: 

 aantasting van natuur- en landschappelijke gebieden die als beschermwaardig zijn aangewezen; en 

 aantasting van het milieu in algemene zin, ook buiten de genoemde natuur- en landschappelijke 

gebieden. 

 

N.B.: Bij de scoring van de aantasting van de ecologische veiligheid moeten eerst beide impactcriteria worden 

beoordeeld. De hoogste gescoorde impact geldt als impact voor het criterium 4.1. Echter, beide impactscores 

zullen in beschouwing worden genomen bij het nagaan van de te nemen maatregelen en de daarvoor benodigde 

capaciteiten. Het is daarom noodzakelijk dat gegevens voor beide impactcriteria worden verstrekt en gemotiveerd. 

 

Criterium 4.1 A 

Aantasting van flora- en faunagebieden die als beschermwaardig zijn aangewezen (verder genoemd 

‘natuurgebieden’), waarbij wordt uitgegaan van een ‘alles of niets’ – effect: waar de aantasting optreedt, gaan er 

ecosystemen verloren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie typen beleidsmatig verschillende 

natuurgebieden:  

 broedgebieden van weidevogels (in het agrarische gebied) ;  

 de Ecologische Hoofdstructuur (EHS): dat zijn de EHS natuurgebieden uitgezonderd die EHS gebieden die 

ook tot Natura 2000 behoren, verder aangeduid als ‘EHS gebieden’; en  

Criterium 4.1 Langdurige aantasting van het milieu en natuur (flora en fauna) 

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640949&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_document_id=110237&p_node_id=917464&p_mode=BROWSE
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 de natuurgebieden aangewezen in de Natura 2000 regelgeving (uitgezonderd de Waddenzee, het 

IJsselmeer en de Zeeuwse wateren), verder aangeduid als ‘Natura 2000 gebieden. 

 

De schade aan natuurgebieden moet worden bepaald als de daadwerkelijke schade die wordt toegebracht: het 

verloren gaan van een natuurgebied dat gerekend wordt tot een van de drie genoemde typen. Het feit dat er een 

natuurgebied verloren gaat telt hier als overweging, de ernst van het verlies wordt uitgedrukt aan de hand van het 

type natuurgebied dat verloren is gegaan, en de oppervlakte van het verloren gegaande gebied. Een andere factor 

die een rol speelt bij de bepaling van de ernst van de aantasting is de duur van de aantasting. Daarnaast is er een 

overweging ten aanzien van aantasting van de Waddenzee, een natuurgebied met een unieke rol.  

Geen rol spelen overwegingen over de aard en de mogelijke waarde van een ecosysteem dat zal ontstaan na het 

incident: overwegingen dat ‘voor een verloren ecosysteem een ander ecosysteem in de plaats komt’, zijn in deze 

beschouwing niet aan de orde. 

 

Indicatoren impact 

Als indicatoren voor het meten van de impact worden gehanteerd: 

 Type van de natuurgebieden die in het getroffen gebied liggen: er wordt nagegaan of er zich in het 

getroffen gebied natuurgebieden bevinden die behoren tot de broedgebieden van weidevogels, tot de 

EHS of tot de Natura 2000 gebieden. Aantasting van deze gebieden wordt in die volgorde als ernstiger 

ingeschat. 

 Relatief oppervlak van het getroffen gebied: voor ieder van de typen wordt bepaald welk percentage van 

de totaal in Nederland aanwezige oppervlakte getroffen is.  

 De duur van de aantasting: de aantasting wordt alleen gescoord, als de duur langer dan een jaar zal zijn. 

Als wordt ingeschat dat voor geen van de typen de duur van de aantasting langer dan een jaar zal zijn, 

wordt dit impactcriterium gescoord als niet van toepassing.  

 

(gemiddelde) relatieve 

oppervlakte  

type natuurgebied  

 

<3%  

 

3-10%  

 

>10% 

Broedgebieden van 

weidevogels 

A 

 

B 

 

C 

EHS gebieden B 

 

C D 

Natura 2000 gebieden C 

 

D E 

Tabel XX Impactscores 

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640949&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_document_id=110237&p_node_id=917508&p_mode=BROWSE
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(gemiddelde) relatieve 

oppervlakte  

type natuurgebied  

 

<3%  

 

3-10%  

 

>10% 

Broedgebieden van 

weidevogels 

<300ha 

 

300ha- 

1.000ha 

>1.000ha 

 

EHS gebieden <416ha 

 

416 ha-1.748ha >1.748ha 

 

Natura 2000 gebieden <350ha 

 

350 ha- 

1.160ha 

>1.160ha 

 

Tabel XX Absolute oppervlakte per type natuurgebied 

 

Als de duur van de aantasting wordt ingeschat als langer dan tien jaar, dan wordt de ernst van de impact een stap 

hoger gescoord.  

De Waddenzee wordt gezien als een afzonderlijk natuurgebied, dat van groot belang is gezien zijn functie als 

‘kraamkamer’ voor het zeeleven. Voor dit gebied wordt de regel van Natura 2000 gebieden toegepast, waarbij 

geldt: 3% en 10% van de Waddenzee is gelijk aan 7.200 ha (8,4 bij 8,4 km) resp. 24.000 ha (15 bij 15 km). 

 

Criterium 4.1B 

Aantasting van het milieu in algemene zin zal over het algemeen leiden tot impacts die gescoord moeten worden 

onder een of meerdere van de andere impactcriteria. Voorbeelden zijn: 

 Als de aantasting zodanig ernstig is dat er sprake is van functioneel verlies van het getroffen gebied, dan 

valt dit onder impactcriterium 1.1.  

 Impact van vrijgekomen chemische stoffen op de volkgezondheid: doden, (chronisch) zieken, lichamelijk 

lijden valt onder impactcriterium 2.  

 Een groot aantal milieu-impacts zal gerekend moeten worden onder impactcriterium 3; het gaat dan 

bijvoorbeeld om kosten van/door: 

- herstelactiviteiten van aantasting van het milieu 

- evacuatie van mensen en (landbouw huis)dieren ten gevolge van milieu-impacts 

- verlies van de bruikbaarheid van het milieu voor landbouw, veeteelt, visserij, en voor ‘ecosystem 

services’ 

- verlies van andere ‘use’ functies van het milieu, zoals beschikbaarheid van oppervlaktewater voor 

waterzuivering, recreatieve functies (bijvoorbeeld zwemwater, toerisme) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem_services
http://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem_services
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 Aantasting van het milieu kan een ontwrichtende werking hebben, met aantasting van de luchtkwaliteit, 

waardoor (sommige groepen van) mensen zich niet meer vrijelijk buiten kunnen bewegen; dit valt onder 

impactcriterium 5.1. 

In het scenario moet expliciet aandacht worden gegeven aan deze overwegingen. 

 

Binnen het impactcriterium ecologische veiligheid moet echter ook aandacht worden besteed aan specifiek de 

aantasting van het milieu. Er is sprake van ernstige aantasting van het milieu indien: 

 die aantasting plaatsvindt gedurende een periode van tenminste één jaar; en 

 bij de aantasting de interventiewaarde, die geldt voor een chemische verontreiniging, wordt 

overschreden.  

 

Indicatoren impact 

De ernst van de impact wordt gescoord aan de hand van de absolute oppervlakte van het getroffen gebied. 

Oppervlakte 

 

wijk, dorp 

max 4 km2  

lokaal 

4-40 km2 

gemeentelijk 

40-400 km2 

regionaal 

>400 km2 

 A B C D 

 

Bij permanente aantasting van het milieu (> tien jaar) moeten deze scores één stap worden verhoogd. 
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 ‘De aantasting van de vrijheid zich te verplaatsen en samen te komen op publieke plaatsen en in openbare 

ruimten, waardoor de deelname aan het normale maatschappelijk verkeer wordt belemmerd.’ 

 

Voorbeelden van bedreigingoorzaken zijn: aantasting van vitale infrastructuur, zoals uitval van elektriciteit, 

massale sterfte onder bevolking door pandemie, bezetting, grootschalige onlusten, dijkdoorbraak, terroristische 

aanslag, grootschalige instroom van vluchtelingen. 

 

Indicatoren impact 

Als indicatoren voor het meten van de impact worden de volgende vijf gehanteerd: 

 geen onderwijs kunnen volgen; 

 niet naar het werk kunnen gaan; 

 geen gebruik kunnen maken van maatschappelijke voorzieningen als die voor sport, cultuur of 

gezondheidszorg; 

 verminderde bereikbaarheid door blokkade van wegen en uitval van openbaar vervoer; 

 niet kunnen doen van noodzakelijke aankopen wegens winkelsluiting. 

 

De genoemde indicatoren worden gewaardeerd op basis van: 

 aantal getroffen inwoners; 

 tijdsduur; 

 aantal indicatoren van toepassing. 

 

aantal  

tijdsduur  

< 400 

getroffenen 

< 4.000 

getroffenen 

< 40.000 

getroffenen 

>40.000 

getroffenen 

1-2 dagen A A B C 

3 dagen tot 1 week A B C D 

1 week tot 1 maand B C D E 

1 maand of langer C D E E 

 

Aantal indicatoren van 

toepassing 

 

In geval maximaal 1 indicator van toepassing is, dan -1 (bijv. D wordt C) 

In geval tenminste 3 indicatoren van toepassing zijn, dan +1 (bijv. B wordt C). 

Criterium 5.1 Verstoring van het dagelijkse leven 
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 ‘De aantasting van het functioneren van de Nederlandse overheid, in het bijzonder de lokale en regionale overheid, 

en haar instituties en/of de aantasting van rechten en vrijheden en andere kernwaarden verbonden aan de 

Nederlandse democratie en vastgelegd in de grondwet.’ 

 

Dit criterium betreft de verstoring van het functioneren van het wezen (dat wil zeggen democratische rechten en 

vrijheden), het karakter (de algemeen-Westerse en christelijke-joodse-humanistische 

kenmerken/normen/waarden), en het functioneren (institutionele processen en beleids-, bestuurs- en 

uitvoeringsorganisaties) van de democratie Nederland. 

  

Voorbeelden van bedreigingoorzaken: verstoring van de demografische opbouw van de samenleving, verstoring 

van de sociale cohesie door achterstellingen, ontstaan van een parallelle samenleving, aanslag op het Binnenhof, 

bezetting door een vreemde mogendheid, publieke haatcampagnes, oproepen tot en/of andere uitingen van 

antidemocratische (extremistische) activiteiten en/of opvattingen. 

  

Indicatoren impact 

Als indicatoren voor het meten van de impact worden de volgende zes gehanteerd: 

 aantasting van het functioneren van de politieke vertegenwoordiging; 

 aantasting van het functioneren van het openbaar bestuur; 

 aantasting van het functioneren van het financiële stelsel; 

 aantasting van de openbare orde en veiligheid;  

 aantasting van vrijheden en/of rechten (godsdienst, meningsuiting, vereniging, kiesrecht, etc.); 

 aantasting van geaccepteerde Nederlandse waarden en normen zoals gebruikelijk in het maatschappelijke 

verkeer dan wel vastgelegd in wetgeving. 

 

Aantasting van de integriteit is een vorm van aantasting van het functioneren. 

 

De klassenindeling wordt vervolgens gebaseerd op: 

 aantal indicatoren dat van toepassing is; 

 de tijdsduur;  

 de omvang waarmee een indicator is aangetast. 

 

 

 

Criterium 5.2 Aantasting positie lokale en regionale openbaar bestuur 
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aantal indic.  

tijdsduur  

max. 1 uit 6 

indicatoren 

max. 2 uit 6 

indicatoren 

>=3 uit 6 

indicatoren 

Dagen A B C 

Weken B C D 

Maanden C D E 

1 of meer jaren D E E 

 

Aantal indicatoren   

Aantal indicatoren >50% aangetast  

 

Het resultaat van de impactscore wordt gecorrigeerd op basis van de mate van aantasting van een indicator: indien 

een indicator voor meer dan 50% wordt aangetast, dan +1 (bijv. C wordt D). 
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‘Gedragsmatige reactie van de bevolking die door uitingen van angst en woede (mogelijk ook vermengd met 

verdriet en afschuw) worden gekarakteriseerd en waaraan de media aandacht besteden. Deze uitingen kunnen 

komen van personen die direct worden getroffen, en van de rest van de bevolking, en moeten waarneembaar zijn 

(d.w.z. hoorbaar, zichtbaar, leesbaar)’ 

 

Gedragingen die vooral een uiting van angst zijn, betreffen bijvoorbeeld vlucht- en vermijdingsgedrag, van het 

normale patroon afwijkende handelingen, het nemen van kennelijk onverstandige besluiten. 

Gedragingen die vooral een uiting van woede zijn, betreffen bijvoorbeeld protesten, demonstraties, verstoringen 

van de openbare orde, vernielingen, oproepen via de media (deels ook gevoed door media-aandacht) vanuit 

gevoelens van onvrede. 

Angst en woede vermengd met verdriet en afschuw kunnen leiden tot paniek en massahysterie. 

 

Voorbeelden van bedreigingoorzaken zijn: terroristische aanslag, politieke moord, ontvoering, gijzeling of aanslag 

op politieke leiders of leden van het Koninklijk Huis, dominantie van een ondemocratische politieke partij, 

staatsgreep, ontploffing van een kerncentrale, pandemie met (mogelijkheid van) een massale sterfte. 

 

Indicatoren impact 

Er is een aantal indicatoren dat aan bovenstaande soorten uitingen ten grondslag ligt. Dat zijn de ‘drivers’ 

(bepalende indicatoren) van angst en woede. Er is voor gekozen om het scoringsmechanisme primair te baseren 

op enerzijds, het van toepassing zijn van deze ‘drivers’ en anderzijds, de intensiteit waarin zij van toepassing zijn. In 

aanvulling hierop wordt de omvang van de waarneembare uitingen als een versterkend of afzwakkend 

mechanisme gebruikt. 

 

De indicatoren worden in drie categorieën opgedeeld:  

 de perceptie van het incident,; 

 het verwachtingspatroon rond het incident; en  

 het handelingsperspectief. 

De indicatoren dragen elk in eigen mate bij aan woede of angst of zelfs beide. Ondanks het verschillende aantal 

indicatoren per categorie, worden de categorieën onderling als even belangrijk beschouwd. De categorieën liggen 

deels in elkaars verlengde en zullen dus veelal in combinatie optreden. 

 

 

Criterium 5.3 Sociaal psychologische impact 
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De drie categorieën bestaan uit de volgende indicatoren: 

 Perceptie van het incident bij de getroffenen dan wel de rest van de bevolking: 

- onbekendheid met de aard of de oorzaak van het risico 

Dit leidt primair tot angst; hoe groter de onbekendheid, des te angstiger men is; 

- onzekerheid over de mate van dreiging of gevaar en over de mogelijkheid dat je er persoonlijk door 

geraakt kan worden 

Dit leidt primair tot angst; hoe groter de onzekerheid over de eigen blootstelling aan dreiging/gevaar 

en de perceptie van de omvang ervan, des te angstiger men is; 

- mate van onnatuurlijkheid van (de oorzaken van) het incident 

Dit leidt zowel tot angst als tot woede; hoe onnatuurlijker de oorzaak en het incident zelf, d.w.z. hoe 

meer eventueel boosaardige invloed van de mens, des te minder men erin berust en des te angstiger 

men is voor de gevolgen en voor wat er wellicht nog meer komt en des te woedender men is op de 

veroorzakers; 

- mate waarin kwetsbare groepen - zoals kinderen, ouderen, zieken, armlastigen - onevenredig zwaar 

worden getroffen 

Dit leidt primair tot woede; hoe meer deze groepen worden getroffen, des te groter het gevoel van 

onrechtvaardigheid en dus des te woedender men is. 

 Verwachtingspatroon rond het incident en zijn gevolgen bij de getroffenen en de rest van de bevolking: 

- mate van gevoelde verwijtbaarheid (tekortschieten) van relevante bedrijven en (overheids)instanties 

bij het ontstaan van het incident, dan wel het optreden van ongewenste gevolgen ervan (relatie met 

preventie) 

Dit leidt primair tot woede; hoe groter het gevoel dat er verwijtbaar tekortgeschoten is, des te 

woedender men is; 

- mate van verlies van vertrouwen in het optreden van de overheid en betrokken bedrijven en andere 

instanties (N.B. niet de hulpdiensten) inzake enerzijds, de beheersing van het incident en anderzijds, 

de informatieverschaffing over het incident en haar oorzaken (relatie met preparatie en initiële 

respons) 

Dit leidt zowel tot woede als tot angst;  hoe groter het gebrek aan dit vertrouwen en aan adequate 

informatie, des te woedender men is wegens beschaamde verwachtingen en teleurstelling en des te 

angstiger wegens verlies aan mentaal houvast; 

- mate van verlies van vertrouwen in het optreden van de hulpdiensten bij de beheersing van het 

incident, bijvoorbeeld in geval van normoverschrijding bij opkomsttijden, capaciteitstekort, 

inadequate/onjuiste handelingen e.d. (relatie met preparatie en initiële respons) 

Dit leidt zowel tot woede als tot angst; hoe groter het gebrek aan dit vertrouwen, te woedender men 

is wegens beschaamde verwachtingen en teleurstelling en des te angstiger wegens verlies aan uitzicht 

op hulp. 
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 Handelingsperspectief voor getroffenen bij het incident: 

- mate van onbekendheid en/of onervarenheid met mogelijke vormen van zelfredzaamheid in de 

specifieke situatie (vormen van onwetendheid) 

Dit leidt primair tot angst; hoe groter de onwetendheid met manieren om de eigen situatie positief te 

beïnvloeden, des te angstiger men is; 

- mate van persoonlijke onmogelijkheid tot beheersing van de eigen situatie (vormen van 

zelfredzaamheid) 

Dit leidt zowel tot angst als tot woede; hoe minder de zelfredzaamheid, des te angstiger men is 

wegens het grotere gevoel van afhankelijkheid van anderen bij hulp en des te woedender als die hulp 

niet op tijd wordt verleend, of juist omdat men in deze afhankelijkheidssituatie terecht is gekomen of 

eigen handelen onmogelijk wordt gemaakt). 

 

Per indicator wordt aangegeven of de indicator wel of niet van toepassing is. Niet van toepassing wil zeggen dat er 

geen logische relatie is met het incident of zijn oorzaken. Als de indicator (in beginsel) wel van toepassing is, gelden 

vier intensiteiten waarin de indicator kan optreden: 

 ‘geen’, d.w.z. de indicator is in dit scenario niet aanwezig en dus niet van invloed op het ontstaan van 

angst en/of woede; 

 ‘beperkt’, d.w.z. dat de indicator in zwakke mate aanwezig is en in isolement beschouwd niet voldoende is 

voor het optreden van de uiting(en) van angst en/of woede; 

 ‘normaal’, d.w.z. dat de indicator duidelijk herkenbaar aanwezig is en in isolement beschouwd in beperkte 

mate bijdraagt aan het optreden van de uiting(en) van angst en/of woede; 

 ‘aanzienlijk’, d.w.z. dat de indicator in sterke mate aanwezig is en in isolement beschouwd dominant 

bijdraagt aan het optreden van de uiting(en) van angst en/of woede. 

 

De intensiteit waarin een indicator van toepassing is, kan bepalend zijn voor het optreden van angst of woede, 

maar moet niet worden verward met de omvang van de uitingen van angst en woede. Dit laatste wordt pas in 

tweede instantie als correctiemechanisme gebruikt. 

 

De klassenindeling wordt gebaseerd op het aantal indicatorcategorieën dat ‘significant’ is, en een eindoordeel over 

‘gradatie’ die op de intensiteit van afzonderlijke indicatoren is gebaseerd. 

 

Een indicatorcategorie (perceptie, verwachtingspatroon of handelingsperspectief) is significant indien: 

 er minstens één indicator een intensiteit ‘aanzienlijk’ heeft in de categorie, 

óf 

 indien aan de volgende twee voorwaarden gelijktijdig wordt voldaan: 
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- minimaal de helft van zijn indicatoren scoren een intensiteit ‘beperkt’, ‘normaal’ of ‘aanzienlijk’; 

en 

- er is minstens één indicator met intensiteit ‘normaal’ in de categorie. 

Een categorie die bijvoorbeeld uitsluitend bestaat uit ‘beperkt’ van toepassing zijnde indicatoren, is niet significant.  

Indien alle indicatoren niet van toepassing zijn (NVT) of niet optreden (‘geen’), dan scoort dit criterium ‘NVT’ (label 

0). 

 

Het eindoordeel over de gradatie berust op het vóórkomen van bepaalde intensiteiten van de afzonderlijke 

indicatoren in de categorieën: 

 ‘laag’ indien er geen relevante indicatoren met intensiteit ‘normaal’ of ‘aanzienlijk’ zijn; 

 ‘hoog’ indien één van de volgende twee situaties zich voordoet: 

- er zijn of twee of drie significante categorieën en deze bevatten elk minstens één indicator met 

intensiteit ‘aanzienlijk’, 

- er is slechts één significante categorie en van deze hebben alle indicatoren een intensiteit 

‘aanzienlijk’, ‘gemiddeld’ in de overige gevallen. 

 

aantal significante 

categorieën  

eindgradatie  

0 significante 

categorieën 

1 significante 

categorie 

2 significante 

categorieën 

3 significante 

categorieën 

Laag A    

Gemiddeld A B C D 

Hoog  C D E 

  

 

Het resultaat van de impactscore wordt gecorrigeerd: 

 indien de omvang en tijdsduur van de waarneembare uitingen van angst en/of woede gering zijn, d.w.z. < 

10.000 personen gedurende max. twee dagen, dan -1 (bijv. C wordt B); 

 indien de omvang en tijdsduur van de waarneembare uitingen van angst en/of woede grootschaligheid 

van de gevolgen aanduiden, d.w.z. > 1.000.000 personen (waaronder in 2 of meer grote steden) 

gedurende tenminste één week, dan +1 (bijv. C wordt D). 

 

In alle gevallen wordt een maximale beschouwingtermijn van één maand aangehouden. Daarna wordt het steeds 

moeilijker om gedragingen, zoals onder dit criterium bedoeld, als direct gevolg van het incident op te vatten. 
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 “De beschadiging, vernietiging of verdwijning van materiële sporen of getuigenissen uit het verleden in het heden 

die de samenleving om redenen van o.a. collectieve herinnering en identiteitsbehoud dan wel identiteitsvorming 

van belang acht om te bewaren, te onderzoeken, te presenteren en over te informeren.” 

 

Het betreft materiële (zichtbare en tastbare) sporen die een cultuurhistorische waarde vertegenwoordigen en vaak 

al een beschermde status genieten. Hieronder vallen voorwerpen in musea, archeologische vondsten, archieven, 

monumenten (d.w.z. panden en complexen van bedrijf en techniek, religie, bewoning, bestuur en beheer, e.d.), 

herdenkingstekens, straatmeubilair, stads- en dorpsgezichten, landschappen (d.w.z. begrensde 

grondoppervlakten).  

Hoewel veelal verbonden aan materiële sporen worden immateriële sporen zoals verhalen, gewoonten en 

gebruiken, uitingen van folklore niet in het criterium meegenomen. Deze elementen van cultureel erfgoed zijn aan 

mensen verbonden en aantasting van mensen en hun functioneren komt in andere criteria al tot uiting. De 

vastlegging ervan valt echter onder materiële sporen (bijv. archieven). 

 

N.B. Waardering van de financiële schade (bijv. beveiligings- en herstelkosten, waardevermindering in 

financiële termen) geschiedt onder criterium 3.1. Met criterium 6.1 wordt het zuivere feit van de aantasting 

(beschadiging, vernietiging of verdwijning) beschouwd. 

 

Indicatoren impact 

De indicatoren voor het meten van de impact zijn: 

 er is sprake van uniciteit, d.w.z. het object is de enige of één van de weinige overgebleven 

representant(en) van een soort of type; 

 er is sprake van aantasting van de identiteit, d.w.z. de betekenis en gevoel van eigenwaarde die de 

samenleving of een gemeenschap ontleent aan het object; 

 er is sprake van aantasting van de harmonie en/of waarde en/of samenhang van een groter geheel door 

de aantasting van het object als deel van dat geheel; 

 er zijn beperkte mogelijkheden tot restauratie; 

 het betreft bronmateriaal, d.w.z. het verklarende en/of inspirerende begin of uitgangspunt voor een 

stroming, school, cultureel begrensde groep, e.d.  

 

 

 

Criterium 6.1 Aantasting cultureel erfgoed 
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aantal indicatoren max. 1 

indicator 

max. 2 

indicatoren 

max. 3 

indicatoren 

4 of meer 

indicatoren 

 A B C D 

 

Het resultaat van de impactscore wordt gecorrigeerd op basis van de mate van aantasting van een indicator. 

Daarbij kan de verzekerde waarde medebepalend zijn, hoewel deze niet altijd is of kan worden vastgesteld. Ook 

bepalend kan de omvang van de toeristische en/of wetenschappelijke interesse zijn, of een opneming in een lijst 

van musea, monumenten, cultuurlandschappen et cetera. Deze aspecten worden echter in feite bepaald door één 

of meer van de genoemde indicatoren. 

 Indien minstens één indicator voor meer dan 50% wordt aangetast, dan +1 (bijv. C wordt D). 

 

De gekozen tien criteria worden tezamen representatief geacht voor het kunnen beoordelen en rangschikken van 

alle mogelijke incidentscenario’s op basis van alle soorten impact (schade, verlies, kosten e.d.). Met dit uniforme 

beoordelingskader wordt het mogelijk om ‘appels met peren te vergelijken’, dat wil zeggen totaal verschillende 

risico’s op vergelijkbare wijze te analyseren. 

 

Voor elk van de tien criteria geldt dat de impact meetbaar wordt gemaakt op basis van een indeling naar vijf 

klassen: 

A. Beperkt gevolg 

B. Aanzienlijk gevolg 

C. Ernstig gevolg 

D. Zeer ernstig gevolg 

E. Catastrofaal gevolg 
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Waarschijnlijkheidsbeoordeling 

Bij de beoordeling van de waarschijnlijkheid is de methode van het Programma Nationale Veiligheid gevolgd. Per 

scenario met bijhorende impact is de waarschijnlijkheid dat dit incident zich voordoet bepaald. Hierbij zijn 

bestaande, proactieve, preventieve en preparatieve maatregelen, die de waarschijnlijkheid verkleinen, 

meegenomen. Bij het bepalen van de waarschijnlijkheid is gebruik gemaakt van een of meerdere van 

onderstaande informatiebronnen: 

 Casuïstiek en historische (vergelijkbare) gebeurtenissen; 

 Expertmeningen, scenario en trendanalyses; 

 Statistieken en netwerkanalyses; 

 Regionale en landelijke strategieën. 

 

De waarschijnlijkheid is meetbaar gemaakt op basis van een omschrijving van het gevaar of een 

omschrijving van de dreiging. Dit is ondergebracht in vijf klassen: 

 

Klasse % waarschijnlijkheid Kwalitatieve omschrijving 

A / 2 < 0,05 zeer onwaarschijnlijk 

B / 5 0,05 – 0,5 onwaarschijnlijk  

C / 8 0,5 – 5 Mogelijk 

D / 11 5 – 50 Waarschijnlijk 

E / 14 50 - 100 zeer waarschijnlijk 

 

Specifiek voor dreigingen kan de volgende kwalitatieve beschrijving van de klassen worden gehanteerd. 

Klasse Kwalitatieve omschrijving dreiging 

A geen concrete aanwijzingen en gebeurtenis wordt niet voorstelbaar geacht 

B geen concrete aanwijzingen, maar gebeurtenis wordt enigszins voorstelbaar geacht 

C geen concrete aanwijzingen, gebeurtenis is voorstelbaar 

D de gebeurtenis wordt zeer voorstelbaar geacht 

E concrete aanwijzingen dat de gebeurtenis geëffectueerd zal worden 

 



98   

Bijlage V Rapport impactbeoordeling en waarschijnlijkheid van de scenario’s 

 

Scenario Waarschijn- 

lijkheid 

Aantasting 

integriteit 

grondgebied 

Doden Ernstig 

Gewonden 

en 

chronisch 

zieken 

Gebrek aan 

primaire 

levens-

behoeften 

 

Kosten   Langdurige 

Aantasting 

van het 

milieu en 

natuur 

 

Verstoring 

dagelijks 

leven 

Aantasting 

van positie 

van het 

lokale en 

regionale 

openbaar 

bestuur 

Sociaal 

psycho-

logische 

impact 

Aantasting 

van 

cultureel 

erfgoed 

Overstroming 

(zee) 

2 D D C C D C E A B C 

Overstroming 

(rivier) 

4 E E D hoog E E D E D D D 

Overstroming 

(meer) 

2 B C hoog C hoog B C 0 E 0 A 0 

Natuur- 

branden 

10 A C C B B D 0 0 A B 

Brand in 

gebouw niet 

zelfredzamen 

11 C C hoog C A B 0 C 0 C 0 

Brand in oude 

stadskern 

8 C C hoog C hoog A B 0 E 0 A D 

Ontploffing 

met 

7 0 C hoog C A B C 0 0 0 0 



99   

brandbaar gas 

Brand in 

opslag 

gevaarlijke 

stoffen 

5 B C hoog C A C 0 A 0 B 0 

Uitval vitale 

infrastructuur 

9 D D C D C 0 E B D 0 

Incidenten op 

water en 

spoor 

8 0 C B A C D 0 0 B 0 

Incident op 

weg 

8 0 B A A B C 0 0 A 0 

Luchtvaart-

ongeval 

4 B B C A C A B A C A 

Ziektegolf 12 E D B 0 C 0 E 0 B 0 

Paniek tijdens 

bijeenkomst 

8 B C hoog B B B 0 0 E C 0 

Maatschappe-

lijke onrust 

10 B 0 0 B A 0 A D B 0 

Gijzeling 7 A 0 A A C 0 A B A 0 

Opzettelijke 

brandstichting 

8 A A A A D B C A D A 

Tabel V.0 Rapport impactbeoordeling en waarschijnlijkheid 
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Bijlage VI Capaciteiteninventarisatie 

 

De uitgevoerde risico-inventarisatie en risicoanalyse vormen tezamen het risicoprofiel. In beginsel hoeft de veiligheidsregio op grond van de Wet op de 

veiligheidsregio’s pas in het regionale beleidsplan een uitwerking te geven van de landelijke doelstellingen (art 14.2b) en operationele prestaties (art 14.2a) 

(van de regio zelf en door bijstand van andere regio’s of andere organisaties, zie art 14.3). Voor bestuurders is het echter lastig om de ernst van de 

geanalyseerde risico’s te wegen (art 15.1c), en daarover af te stemmen met gemeenten (art 15.3), als onduidelijk is in hoeverre deze reeds met de huidige 

organisatie en prestaties zijn afgedekt. Daarom worden in deze bijlage per hulpverleningsdienst een aantal basiscapaciteiten in beeld gebracht waarover de 

veiligheidsregio beschikt.  

 

Bij bestrijding van veel van de beschreven scenario’s zijn ook andere partijen betrokken, die elk hun eigen capaciteiten beschikbaar hebben. Juist door die 

gezamenlijke inzet van mensen en middelen kunnen incidenten effectief worden bestreden. 

 

Brandweer Materieel 

 

- 1 redcontainer 

- 1 verlichtingscontainer 

- 1 instortingscontainer 

- 1 VC (Verbinding commandowagen) 

- 1 COH (Commando haakarmbak) 

- 1 ontsmettings(deco)unit (decontaminatie haakarmcontainer) 

- 3 dompelpompunits (2 als haakarmcontainers + 1 km slang en 1 als aanhanger)   

- 1 SLH  (slangenhaakarmcontainer - 3 km) 

- 9 HV (Hulpverleningsvoertuigen) 

- 4 HW (hoogwerkers) 

- 25 TS (tankautospuiten) 

- 5 motorboten 
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- 1 SBH (schuimblushaakarmcontainer) 

- 1 ABH (adembeschermingshaakarmcontainer) 

- 5 HA (haakarmvoertuigen) 

- 2 WO (waterongevallenvoertuigen)  

 Personeel - 1 beroepsploeg (8-10 pers) direct inzetbaar bij eerste uitruk in Hilversum 

- 1 vrijwilligersploeg van inzetbaar als back-up bij inzet beroepsploeg in Hilversum 

- bij de overige 10 posten 1 vrijwilligersploeg per post inzetbaar bij eerste uitruk  

- 1 gepiketteerde RCvD 

- 1 gepiketteerde HOvD 

- 3 gepiketteerde OvD 

- 1 gepiketteerde AGS 

- 1 gepiketteerde meetplanleider 

 Bijstandsregelingen - AGS- convenant met Amsterdam- Amstelland  

- meetplanleider convenant met Amsterdam- Amstelland, Zaanstreek- Waterland, Kennemerland, Noord-Holland- 

noord 

GHOR Materieel 

 

- 1 geneeskundige Combinatie, bestaande uit twee Sprinters en een haakarmbak 

- RAV: 11 ambulances, ongeveer 60 medewerkers 

- (1 ziekenhuis in regio (met twee locaties)) 

Aangesloten bij Traumanet AMC) 

 Personeel - 1 gepiketteerde RGF (tevens RGF voor Flevoland per 1-4-’10) 

- 1 gepiketteerde HS-GHOR (tevens HS-GHOR voor Flevoland) 

- 1 gepiketteerd Hoofd Actiecentrum GHOR 

- 4 operationeel medewerkers Actiecentrum (vrije instroom) 

- 1 gepiketteerde OvD-G 

- 1 gepiketteerde Coördinator Gewondenvervoer 
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- 1 gepiketteerde GAGS (gezamenlijk voor de regio’s in Noord-Holland en Flevoland) 

- 1 dienstdoende arts infectieziektebestrijding 

- 1 SIGMA (acht vrijwilligers NRK, geformeerd uit een ploeg van 27) 

- 2 ambu-teams (vrije instroom, geformeerd uit ambulancechauffeurs en ambulanceverpleegkundigen) 

- 1 Medisch Mobiel Team (geformeerd uit team van Traumacentrum) 

- 1 leider Kernteam 

- 1 team van Slachtofferhulp voor eerste opvang 

 Bijstandsregelingen 

 

- convenant met de regio’s in Noord-Holland en Flevoland voor wat betreft de GHOR- sleutelfunctionarissen, 

Geneeskundige Combinaties en AC’s 

- ambulancebijstand 

- gewondenspreiding 

- GAGS (zie hierboven) 

- plus diverse convenanten met zorginstellingen (zie ook Wet Veiligheidsregio’s) 

Gemeentelijke 

kolom 

Personeel - piket OvD Gemeenten 

- piket Hoofd sectie gemeente 

- piket Ambtenaar rampenbestrijding in het gemeentelijke beleidsteam  

- piket Voorlichting Hoofd actiecentrum 

- piket Voorlichting gemeentelijk beleidsteam 

- piket Hoofd actiecentrum CRIB 

- piket Hoofd actiecentrum Opvang en Verzorging  

- piket Coördinerend burgemeester 

- piket Coördinerend gemeentesecretaris  

- piket Sitrap/Logboekschrijvers 

- voorlichting ROT vrije instroom 

- sectie gemeenten ROT vrije instroom 
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 Bijstandsregelingen 

 

- OvD gemeente met de VRU 

- Hoofd sectie gemeente met de VRF 

- ondersteuningsafspraak tussen de gemeenten in de regio voor de processen Voorlichting, Opvang & Verzorging, CRIB 

en GCC ondersteuningsgroep 

Politie Materieel 

 

- 4 ME groepsvoertuigen 
- 1 ME commando/verbindingsvoertuig 
- 1 opvallende Aanhoudingsbus 
- 3 onopvallende voertuigen AE/VAG 

 Personeel - 1 peloton Mobiele Eenheid (65 fte’s) 
- 1 sectie Aanhoudingseenheid (15 fte’s) 
- Ingeval van noodsituatie extra personeel uit de eigen regio oproepbaar 

 Bijstandsregelingen 

 

- SGBO regeling met de politieregio’s Flevoland en Utrecht 
- Landelijke bijstandsregeling van LOCC (Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum) 
- Landelijke regeling bijstand Defensiematerieel 
- Samenwerkingsafspraken over bijstand onderling van ME met politieregio’s Utrecht en Flevoland 

Tabel VI.0 Capaciteitsinventarisatie 

 


