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Bijlage I Risico-inventarisatie
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 kunnen hebben in onze regio. Daarnaast heeft documentenonderzoek plaatsgevonden
op het gebied van beleid, planvorming (o.a. bestaande Incident bestrijdingsplannen, richtlijnen,
procedures en draaiboeken) en vergunning gegevens. Tevens is een toekomstverkenning uitgevoerd van
demografische en ruimtelijke ontwikkelingen die het risicoprofiel de komende jaren kunnen beïnvloeden.

A-locaties en risicovolle kwetsbare objecten zijn niet als zelfstandig risico terug te vinden in het
risicoprofiel. Er bestaat echter een verhoogd risico voor deze locaties bij meerdere crisistypen. De
continuïteit van deze objecten is van groot belang voor de regio en ondanks de eigen
verantwoordelijkheid van deze objecten staat dit op de agenda van de Veiligheidsregio. Dit betreffen
onder andere hulpverleningsposten, ziekenhuizen, het mediapark (o.a. als huisvesting van de nationale
rampenzender), maar ook nutsvoorziening en gemeentehuizen.

Tot slot is een online onderzoek verzonden naar het netwerk van de veiligheidsregio waarin men kon
reageren op bestaande en nieuwe risico’s voor de regio. Hierbij zijn we uitgegaan van de landelijke lijst
van 7 maatschappelijke thema’s met daaronder 25 crisistypen en 69 incidenttypen (zie bijlage V).
Uiteraard zijn de gegevens een momentopname omdat iedere dag wijzigingen plaatsvinden op de
risicokaart en in de vergunningen. Het netwerk bestaat naast de 4 kolommen onder andere uit defensie,
partners met betrekking tot vitale infrastructuur, waterschappen, vervoer, risicovolle bedrijven ed.
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Het online onderzoek heeft geresulteerd in het volgende risicobeeld. Alle crisistypen met een meer dan
gemiddelde waarschijnlijkheid van optreden (3 en hoger) zijn verder uitgewerkt in scenario’s :
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Definities
In de inventarisatie heeft de nadruk gelegen op de hieronder benoemde onderwerpen. Hiervoor zijn de
volgende definities gehanteerd:

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, theaters, bioscopen en discotheken.

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 Helsinki1. 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 (al dan niet gelijktijdig)
in een beperkt gebied.

Extreme weersomstandigheden
Onder 'extreem weer' verstaan wij alle meteorologische verschijnselen die voor Nederlandse begrippen
uitzonderlijk hevig zijn. Hierbij kan men denken aan een zware storm met windstoten, een langdurige
koude golf met sneeuw en ijzel en aanhoudende laaghangende mist.

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

1

www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/veiligheid/brzo/verdrag_van_helsinki/
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Infrastructuur
Hierbij moet men denken aan Rijkswegen en Provinciale wegen, maar ook aan de spoorwegen.

Natuurbrand
Men spreekt van een natuurbrand wanneer een stuk natuur, zoals (een gedeelte van) een bos, heide,
duinen 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. In 2010 is ook voor het
verzorgingsgebied van Brandweer Gooi en Vechtstreek een dergelijke risicokaart opgesteld.

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 gemeenten een route gevaarlijke stoffen ingesteld of is de routering vrijgesteld. Deze
routes zijn meegenomen in de inventarisatie. De exacte routering is op te vragen bij de afdeling
Risicobeheersing van de Brandweer Gooi en Vechtstreek.

Vitale Infrastructuur
Vitale infrastructuren zijn die producten, diensten en processen die, als zij uitvallen, maatschappelijke of
economische ontwrichting van (inter-)nationale omvang kunnen veroorzaken, doordat er veel personen
getroffen worden en omdat het herstel zeer lang gaat duren en er geen reële alternatieven voorhanden
zijn, terwijl we deze producten en diensten niet kunnen missen. Binnen het risicoprofiel beperken we dit
tot de volgende sectoren:
- Elektriciteit, aangezien alle vitale producten en diensten hiervan afhankelijk zijn;
- Gas, aangezien vooral de elektriciteitssector hier sterk van afhankelijk is en deze, gezien het
bovenstaande, weer veel effect op andere sectoren heeft;
- Drinkwater, aangezien mens en dier maar heel kort zonder kunnen;
- Telecom/ICT, aangezien een zeer groot deel van de huidige technische systemen vervlochten zijn met
telecom- en ICT verbindingen.
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Bijlage II Uitwerking van de scenario’s
De incidenttypen die redelijkerwijs kunnen voorkomen in de regio (op basis van de input en kennis van
vakspecialisten) 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 die genomen moeten 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. Het uitgangspunt is 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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Tijdens de sessies met de vakspecialisten is een aantal incidenttypen niet verder uitgewerkt in scenario’s
en is een aantal incidenttypen binnen een crisistypen samengevoegd in één scenario.

De volgende incidenttypen zijn niet verder uitgewerkt:

Crisistype
Incident met brandbare/

Incidenttype
Incident stationaire inrichting

explosieve stof in open lucht

Extreme weersomstandigheden

Hittegolf

Bedreiging Volksgezondheid

Dierziekte overdraagbaar op de
mens
Feitelijke grootschalige
besmetting zonder
ziekteverschijnselen
Besmettelijkheidgevaar eigen
regio
Besmettelijkheidgevaar via
contactmedia

Overstromingen

Reden niet opgenomen
Geen grote dreiging meer vanwege
de vele beveiligingen die zijn
gerealiseerd (zoals de safety’s in
de tankwagen, de tankstations,
coating tankwagens, begrenzing
doorzet (max. verkoop))
Is pas een risico bij een langdurige
periode (maanden) hetgeen
onwaarschijnlijk is in Nederland. En
mocht het zich wel voordoen dan is
het een landelijk scenario.
Vanwege preventieve maatregelen
zoals inenting geen groot risico
meer
Geen realistisch risico

Geen realistisch risico
Geen realistisch risico

Kustscenario

Wel een dreiging maar niet zo groot
als een rivierenscenario en de
dreiging is pas groot als meerdere
waterkeringen doorbreken

Merenscenario

Geen realistische dreiging meer

De volgende incidenttypen zijn samengevoegd omdat de scenario's nagenoeg hetzelfde verloop hebben:

*

Incident met brandbare/explosieve stof in open lucht/incident vervoer weg samengevoegd met

Incident met giftige stof in open lucht/incident vervoer weg

*

Incident met brandbare/explosieve stof in open lucht/incident vervoer spoor samengevoegd met

Incident met giftige stof in open lucht/incident vervoer spoor en incident op het land/treinverkeer

*

Incident op of onder water/incident beroepsvaart samengevoegd met Incident op of onder

water/incident waterrecreatie en pleziervaart
Op de hierna volgende pagina’s worden de uitgewerkte scenario’s beschreven
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Thema

: Natuurlijke omgeving

Crisistype

: Overstromingen

Scenario

: Overstroming 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 Stuurgroep Management
Overstromingen 2012 (SMO) als uitgangspunt genomen voor de landelijke overstromingsdreiging waar
Nederland zich op voorbereid. Voor de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek geldt dat het EDO 2
‘rivierenscenario’ en ‘kustscenario’ kan plaatsvinden. Voor het risicoprofiel is gekozen voor de analyse
van het rivierenscenario omdat dit het meest waarschijnlijke scenario is voor de regio. Het beschreven
scenario is gebaseerd op het interregionale rampbestrijdingsplan dijkring 44. Verder is bij de analyse
rekening gehouden met de toekomstige uitbreiding van de Bloemendalerpolder (uitbreiding van 2400
bewoners naar 6000 bewoners, rond de 2750 woningen).

Er bestaat voor dit crisistype een verhoogd risico voor A-locaties en risicovolle kwetsbare objecten. De
continuïteit van deze objecten is van groot belang voor de regio. Ondanks dat deze locaties hiervoor een
eigen verantwoordelijkheid hebben, staat dit op de agenda van de Veiligheidsregio. Dit betreffen onder
andere hulpverleningsposten, ziekenhuizen, het mediapark (o.a. als huisvesting van de nationale
rampenzender), maar ook nutsvoorziening en gemeentehuizen.

B. Oorzaak/Incident
Het rivierenscenario ontstaat in een andere regio en loopt 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.
- 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 en
Wijdemeren te maken krijgen met hoge waterstanden.

2

EDO: Ergst Denkbare Overstroming
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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.

C. Gevolg
Bij dit scenario is het voordeel dat het vroeg aangekondigd zal worden. Er 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.
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Thema

: Natuurlijke omgeving

Crisistype

: Natuurbranden

Scenario

: Heidebrand

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 heeft tot op heden nog geen
grote natuurbranden gekend zoals men dit in de regio’s Noord-Holland noord (duinbranden) en
Gelderland-midden (Veluwe) heeft gehad. De regio 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.
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Door de tijd van het jaar is het aantal aanwezigen (recreanten) in of in de nabijheid van het gebied circa
vijfmaal zoveel als normaal. Vanwege de harde wind en de droogte van de vegetatie breidt de brand zich
zeer snel uit. Woningen direct aan de rand van het natuurgebied in Laren dienen te worden ontruimd en
La Place en het museum worden geëvacueerd. Door de rookontwikkeling ligt het autoverkeer langdurig
stil op de A1 en in het grootste gedeelte van Laren is sprake van stank- en rookoverlast. 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 te slaan op een aantal rietgedekte woningen aan de rand van het natuurgebied.

D. Gevolg
Langdurige aantasting van natuur en milieu, bedreiging van recreanten (wandelaars) en bezoekers van
het restaurant en het museum, evacuatie van bewoners van de woningen langs het brongebied, kans op
overslag naar woningen met rieten kappen, stil leggen van het autoverkeer.
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Thema

: Gebouwde omgeving

Crisistype

: Branden in kwetsbare objecten

Scenario

: Grote brand in gebouwen met niet of verminderd zelfredzame personen

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 de overheid op
nieuwbouwprojecten stellen. De moderne en nieuwe zorginstellingen voldoen bouwkundig wel aan alle
eisen. Het gebruik van de zorginstellingen kan qua brandveiligheid en ontvluchting vaak worden
verbeterd. Voorbeelden die de brandweer tijdens inspecties tegenkomt, zijn het vastzetten van deuren in
de brandcompartimentering met spiesjes en het plaatsen van rollators/rolstoelen in de gangen.

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’). Ook ziet men een verplaatsing van verzorging van ouderen van de zorginstellingen naar
de eigen woning (zorg op afroep) waar weinig preventieve maatregelen worden genomen.

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. Uit de praktijk blijkt dat de BHV regels op papier zijn
geregeld maar dat er tijdens ‘stille’ uren maar 1 BHV-er aanwezig is. 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.

Koepels van zorginstellingen hebben in het regionaal zorgcontinuïteitsplan afspraken gemaakt over de
opvang van elkaars bewoners naar aanleiding van een calamiteit. Daarnaast is er bij een aantal kleinere
instellingen onderlinge afspraken gemaakt. De huidige financieringsstructuur laat echter niet veel
mogelijkheden voor de instellingen om lege kamers onbenut te laten. Opvang zal dan ook bijna altijd uit
improviseren bestaan.
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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 verzorgingshuis Flat Kerkelanden met 200 bewoners. Het is 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 een zeer tijdrovende
aangelegenheid. Tijd waarin de brand zich zeer snel kan verspreiden en slachtoffers kunnen worden
gemaakt.

De brandweer is dan al onderweg. Deze gaat er echter vanuit dat het 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.

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.
Naar aanleiding van de brand wordt 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.
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Thema

: Gebouwde omgeving

Crisistype

: Branden in kwetsbare objecten

Scenario

: Brand in gebouwen met een (grootschalige) publieksfunctie

A. Context
Binnen de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek zijn objecten aanwezig met een publieksfunctie waarbij
het gebruik daarvan leiden tot bijzondere risico’s. Denk hierbij aan bioscopen, theaters, overdekte
winkelcentra, sporthallen, musea en discotheken. Daarnaast is in de regio Gooi en Vechtstreek het Media
Park gevestigd.
De risico’s vormen zich met name door de aanwezigheid van veel mensen die lokaal onbekend zijn. Ook
zijn er objecten die vanwege het bouwjaar (voor 1992) beschikken over beperkte brandveiligheids- en
vluchtvoorzieningen.

B. Oorzaak
Door overbelasting in de elektriciteitsvoorziening ontstaat er brand in een beeld- en geluidsinstallatie.

C. Incident
Het betreft een museum met theater en een kantoorfunctie waarbij de brandveiligheid is gewaarborgd
door toepassing van gelijkwaardige oplossingen als bedoeld in artikel 1.4 van het Bouwbesluit. De
brandmeldinstallatie vormt hierbij de kern van de brandveiligheid. Aanwezigen worden gewaarschuwd
door het ontruimingsalarm en deuren in vluchtroutes worden vrijgegeven (ontgrendeld). Het aanwezige
publiek moet via beperkte vluchtroutes een weg naar buiten vinden waarbij zowel mensen met een
beperking als zelfredzamen samenkomen in de vluchtroutes waardoor de doorstroming wordt beperkt en
deze routes overvol raken.

De hulpverleningsdiensten moeten gebruik maken van dezelfde routes van waaruit wordt gevlucht.
Het gebouw is gelegen aan een hoofdroute voor het doorgaande verkeer welke in breedte is beperkt door
plantsoenen en dergelijke. De hoofdroute is op het moment van ontruimen druk bezet.
D. Gevolg
Mogelijke gevolgen van dit scenario kunnen zijn: mogelijke doden (ook bij hulpverleningsdiensten) door
paniek/verdrukking/instorting,

ernstig

gewonden

door

paniek/verdrukking/inhalatie

rook/door

achterblijven/verdwalen, openbare orde problemen door slechte bereikbaarheid voor hulpdiensten,
slechte doorstroming doorgaand verkeer en inzetproblemen hulpdiensten door uitstromend publiek,
bestuurlijke/politieke impact (publieksgebouw met hoge mediawaarde, toegepaste bouwconstructie en
brandveiligheid, vertragingen in aankomst en inzet hulpdiensten (in relatie tot verkeerstromen), psychisch
trauma (direct en indirect) en financiële schade.
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Thema

: Gebouwde omgeving

Crisistype

: Branden in kwetsbare objecten

Scenario

: Brandgevaar in oude stads(dorps)kernen

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 is 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 die moeten voldoen aan het Bouwbesluit,
alleen zijn de eisen lichter dan voor nieuwbouw waardoor het risico groter wordt.
Compartimentering (brandscheidingen) mogen groter zijn (2000 m2 i.p.v. 1000 m2) en de eisen
voor het gebruik van brandwerende materialen zijn lichter (20 min. i.p.v. 60 min.). 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, eenrichtingverkeer, 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 verspreidt 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.
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C. Incident
In een klein bruin eetcafé in de oude stadskern van de gemeente Naarden 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 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.

D. Gevolg
Een

dergelijke

brand

heeft

mogelijk

de

volgende

gevolgen:

mogelijke

doden

(ook

bij

hulpverleningsdiensten), ernstig gewonden (m.n. inhalatietrauma), 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

: Incident vervoer water

A. Context
Voor dit crisistype wordt met name gekeken naar incidenten op het Amsterdam Rijnkanaal. Over dit
kanaal vindt veel tweezijdig vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Het totale kanaal valt binnen het
gebied van vier veiligheidsregio’s te weten Amsterdam-Amstelland, Utrecht, Gooi en Vechtstreek en
Gelderland-zuid. De eerste drie regio’s hebben een gezamenlijk incidentbestrijdingsplan voor het
Amsterdam Rijnkanaal opgesteld. Daarnaast is er een incidentbestrijdingsplan Grote Rivier opgesteld
tussen de regio Gelderland-zuid, Rijkswaterstaat Midden NL en Rijkswaterstaat Oost NL.

B. Oorzaak
Ongevallen met brandbare/explosieve op het water met mogelijk grotere aantallen slachtoffers zal met
name plaatsvinden ten gevolge van een aanvaring.
C. Incident
Op Amsterdam Rijnkanaal, tussen de spoorbrug en de snelwegbrug op de A1 bij Muiden, ontstaat op
woensdagochtend rond 10.00 door onoplettendheid een aanvaring tussen een binnenvaartschip met
graan en een binnenvaarttanker die brandbare vloeistof vervoert. De tankwand van de tanker scheurt
boven de waterlijn waardoor zich een plas benzine op het water vormt. Deze ontsteekt direct en gaat
richting het schip.

Op het graanschip werken vier bemanningsleden en op de benzinetanker zijn vijf bemanningsleden
aanwezig. De tanker slaat alarm. De brandweer heeft een reactietijd van 30 min. Rijkswaterstaat is
eveneens onderweg. De rookwolk die ontstaat bij het verbranden van de benzine gaat richting de A1,
winkelcentrum Maxis en de ontsluiting richting IJburg. Er is een zuid-westen wind. Het blussen zal
ongeveer 4 a 5 uur in beslag nemen.

D. Gevolg
Bij dit incident is er een mogelijkheid op slachtoffers. Mogelijk dat er voor het verkeer op de A1 gevolgen
zijn denk aan sluiten van de weg en mogelijk schade aan de brug. Hulpverleningsorganisaties zullen
nauw moeten samenwerken met Rijkswaterstaat en andere deskundigen. Een langdurige blokkade van
het kanaal en de A1 (deze zal ongeveer zes uur afgesloten zijn) leidt tot ernstige regionale verstoring van
het verkeer. Naast belemmering van het verkeer moeten de medewerkers van de elektriciteitscentrale
ook binnen blijven. De hulpverlening richt zich in eerste instantie op het verzorgen en transporteren van
de gewonden, het voorkomen van uitbreiding en omleiden van het verkeer.
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Thema

: Technologische omgeving

Crisistype

: Incidenten met giftige stof in open lucht

Scenario

: Incident stationaire inrichting

A. Context
Binnen de regio zijn drie BRZO bedrijven aanwezig met opslagen en productie van gevaarlijke stoffen. 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 giftige stoffen. Afhankelijk van de ontwikkeling
en de complexiteit van de brand zal mogelijk een uitslaande brand ontstaan. In de rook van de uitslaande
brand zullen giftige rookgassen ontstaan.

D. Gevolg
De giftige rookgassen zullen zich afhankelijk van het weertype gaan verspreiden in de omgeving van het
incident. De bewoners en medewerkers van het bedrijf 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 middel van crisiscommunicatie dient de bevolking binnen het effectgebied op de hoogte gebracht te
worden.

Bij dit scenario bestaat een gerede kans op aantasting van de kwaliteit van het oppervlaktewater door
verontreinigd bluswater. Vervuild bluswater kan in het regenwater riool terecht komen. Hierbij is
betrokkenheid van het waterschap van groot belang.
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Thema

: Technologische omgeving

Crisistype

: Incidenten met brandbare/explosieve/giftige stof in open lucht

Scenario

: Incident spoorvervoer

A. Context
In de wetgeving (Wet basisnet) is de spoorlijn tussen Amsterdam en Amersfoort aangewezen voor het
vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit vervoer vindt dagelijks plaats over het algemeen gedurende de
nachtelijke uren. Door de komst van de Hanzelijn zal het vervoer tussen Weesp en Hilversum wel sterk
verminderen. De chloortrein wordt niet meegenomen in het beschreven scenario omdat de frequentie van
het transport flink is verminderd. In een convenant zijn over het chloortransport afspraken gemaakt
tussen het ministerie, Prorail en AKZO Nobel.

B. Oorzaak
Er is een convenant getekend met alle vervoerders dat brandbare vloeistoffen en brandbare gassen niet
achter elkaar in een trein geplaatst worden. Dat betekent dat er een kleinere kans is op een warme
BLEVE. Incidenten kunnen o.a. ontstaan door aanrijdingen, menselijk falen, technisch falen, blokkades
van de rails en lekkende afsluitingen

C. Incident
Door een aanrijding kantelt om 17.00 uur vrijdagmiddag een goederentrein die uit de richting van
Amersfoort kwam net voor het station in Hilversum. De goederentrein vervoert een brandbare stof en
verschillende andere onbekende gevaarlijke stoffen. Deze informatie is niet bij de brandweer bekend en
zal via de meldkamer van Prorail doorgestuurd worden naar de meldkamer van de regio.
Een spoorketelwagon met een toxische stof scheurt bij het kantelen en lekt. Door de enorme
wrijvingshitte raakt de stof direct in de brand. Door de brand worden andere wagons met toxische
vloeistoffen aangestraald. Deze kunnen mogelijk bezwijken. Afhankelijk van de staat en de inhoud van de
spoorketelwagon kan de bestrijding tussen de twee en tien uur duren.
D. Gevolg
Er is een mogelijkheid dat er meerdere slachtoffers vallen waaronder doden. De hulpverlening richt zich
in eerste instantie op het voorkomen van uitbreiding van de brand en het voorkomen van het aanstralen.
Verder moeten het station en de woonwijk naast het spoor worden ontruimd. Giftige producten komen in
de bodem en toxische dampen komen vrij door verdamping en door verbranding. De trein is voor
hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De machinist komt om bij het ongeval, 30 mensen belanden in het
ziekenhuis, 5 van hen raken chronisch ziek. Van de duizend omwonenden die worden geëvacueerd,
mogen 500 personen meerdere dagen niet naar huis.
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Thema

: Technologische omgeving

Crisistype

: Incidenten met brandbare/explosieve/giftige stof in open lucht

Scenario

: Incident vervoer weg

A. Context
Volgens wetgeving zijn alle snelwegen aangewezen voor het vervoer van diverse gevaarlijke stoffen. De
regio Gooi en Vechtstreek heeft voornamelijk te maken met de A1, A6 en A27.
B. Oorzaak
Ongevallen met gevaarlijke stoffen op de weg kunnen ontstaan door diverse oorzaken zoals een botsing
of een kanteling.
C. Incident
Op de A1 kantelt, rond 16.00, ter hoogte van afrit 9 Laren/Hilversum een vrachtwagen met een oplegger.
De bestuurder blijkt een hartaanval te hebben. De vrachtwagen boort zich door een tankwagen op
dezelfde rijbaan, die de vrachtwagen met oplegger probeerde in te halen. De tankwagen vervoert een
gevaarlijke stof . Een groot deel van de gevaarlijke stof stroomt in korte tijd uit. Verder zijn er bij het
ongeval geen personenwagens betrokken, deze hebben op tijd kunnen afremmen.

De hulpverlening richt zich in eerste instantie op het bestrijden van de bron en de effecten, afzetten van
het gebied, het verzorgen en transporteren van de gewonden en het informeren van de bevolking. Een
deel van de slachtoffers zal reeds ter plaatse hoogwaardige medische hulp moeten krijgen. Er dient
rekening te worden gehouden met het verzorgen van opvang van grote aantallen omwonenden.
Hulpverleningsorganisaties zullen nauw moeten samenwerken met wegbeheerders en andere
deskundigen. Een langdurige blokkade van de snelweg leidt tot ernstige regionale verstoring van het
verkeer aangezien het hier een knooppunt (Eemnes) betreft waar veel verkeer gebruik van maakt
(A1/A6/A27). Dit veroorzaakt grote economische schade.
De tijd voor het bestrijden van het incident zal tussen de twee en vier uur duren. Hierbij is geen rekening
gehouden met het herstel van de weg (reparatie/schoonmaken ZOAB asfalt).

D. Gevolg
De gevolgen zijn afhankelijk van de categorie gevaarlijke stof. Hieronder worden de gevolgen per soort
beschreven.
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1) Brandbaar
Er ontstaat een brand waarbij de vloeistofplas een straal heeft van 22 meter (tankinhoud van 22 m3).
Binnen 60 meter is door de hittestraling de stof 100% dodelijk voor mensen buitenshuis. Binnen deze
straal bevindt zich een woonwijk in Laren langs de A1. Buiten een straal van 105 meter is de kans op
slachtoffers klein. Daar bevindt zich een restaurant, een museum, een begraafplaats en een
kinderopvang en de Hilversumse hei waar mensen wandelen en hun hond uitlaten.

2) Brandbaar/explosief
Door de botsing is een koude BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) ontstaan. Na een
koude BLEVE is het mogelijk dat door een ontstekingsbron nog een gaswolkontbranding gaat
plaatsvinden. Op de A1 en in de naastgelegen woonwijk vallen ongeveer tachtig gewonden (klasse T1
t/m T3; instabiel/zwaargewond t/m stabiel/lichtgewond). De omvang 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 moet men ook letten op mogelijk ingestorte bouwwerken en met
rondvliegende brokstukken die op honderden meters kunnen landen.
Schadecirkels bij BLEVE van tankwagen gevuld met LPG met een inhoud van 40/50 m 3:
R1 = 125 meter, (vuurbal); R2 = 250 meter, (secundaire branden) ; R3 = 375 meter, (brandwonden)

3) Toxisch
De vloeistof die uitstroomt, verdampt tot een toxische wolk waardoor mogelijk een groot aantal
slachtoffers ontstaat want binnen een straal van 30 meter is de stof dodelijk voor mensen buitenshuis.
Binnen deze straal bevindt zich een woonwijk in Laren langs de A1. Voor mensen binnenshuis is de kans
50% op overleven. Binnen een straal van 30 tot 100 meter is de stof voor mensen die zich buiten hun
huis begeven voor 70% dodelijk. Net buiten deze straal staan een restaurant, een museum, een
begraafplaats, een kinderopvang en de Hilversumse hei waar mensen wandelen en hun hond uitlaten.
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Thema

: Vitale infrastructuur en voorzieningen

Crisistype

: Verstoring energievoorzieningen

Scenario

: Uitval elektriciteitsvoorziening

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.

Er bestaat voor dit crisistype een verhoogd risico voor A-locaties en risicovolle kwetsbare objecten. De
continuïteit van deze objecten is van groot belang voor de regio. Ondanks dat deze locaties hiervoor een
eigen verantwoordelijkheid hebben, staat dit op de agenda van de Veiligheidsregio. Dit betreffen onder
andere hulpverleningsposten, ziekenhuizen, het mediapark (o.a. als huisvesting van de nationale
rampenzender), maar ook nutsvoorziening en gemeentehuizen.

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 maar een realistischer scenario is de uitval van elektriciteit door graafwerkzaamheden.

Op een aantal plaatsen in de regio zijn noodstroomaggregaten aanwezig. Het is de vraag hoeveel
noodstroom binnen 24 uur kan worden gerealiseerd. Dit heeft te maken met beschikbaarheid van deze
voorzieningen, een inventarisatieslag door de veiligheidsregio (wie, wat, waar, wanneer) en door de
capaciteit van Liander om het e.e.a. aan te sluiten. Ondanks dat de netbeheerders niet
verantwoordelijkheid zijn voor het leveren van noodstroom, kunnen ze wel coördinerend optreden.

Bedrijven, instellingen en particulieren in de regio Gooi en Vechtstreek worden van electriciteit voorzien
door Liander en Stedin (Tennet is de landelijke netbeheerder).
C. Incident3
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 op een winterse vrijdagmiddag.

3

Gebaseerd op landelijke voorbeelduitwerking Handreiking Regionaal Risicoprofiel, Onderzoek Stroomstoring Haaksbergen februari 2006,
Scenario’s Nationale Risicobeoordeling: scenario moedwillige langdurige elektriciteitsuitval.
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Diverse meldingen komen binnen bij het nationaal storingsnummer gas en stroom. Op basis van de
postcode komt de klant dan direct bij de juiste netbeheerder terecht voor het melden van de storing. De
alarmcentrale zelf is niet getroffen door de uitval. Bij deze onverwachte stroomstoring komen de
betrokken organisaties onverwachts voor diverse hulpvragen te staan.

Vanuit burgers:


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



overbelasting

van

het

mobiele

telefoonnet;

daarnaast

vallen

ook

DECT

telefoons,

internetmodems etc uit.


verstoring huiselijk

leven door

uitval huishoudelijke apparatuur, combiketels

(centrale

verwarming), waterdruk in hoogbouw.


verstoring veiligheidsgevoel door het uitvallen van openbare verlichting en eigen buitenverlichting

Vanuit de hulpverlening:


verstoring crisiscommunicatie door uitval radio, TV en desktopstations (zonder accu);



verstoring eigen interne mobiele communicatie; eventueel uitval van C2000;



diffuus verspreide en gevarieerde hulpvraag voor redding uit liften, verkeersregulatie en verkeersongevallen en kwetsbare groepen (thuisbeademing, -dialyse)



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.

Vanuit het bedrijfsleven:


verstoring procesindustrie door haperingen bij overschakeling op noodstroom en uitvallen
koelinstallaties (het MKB wordt zwaarder getroffen dan grotere bedrijven);



ook agrarische bedrijven/veehouderijen en tuinders worden getroffen

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.
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D. Gevolg
Er ontstaat een tekort aan primaire levensbehoeften (verwarming, koken, warm water, warme douche) en
verstoring van het dagelijks leven.

Bij uitval van elektriciteit in de sfeer van openbare orde, verkeer en volksgezondheid kan worden gedacht
aan uitval van verkeersregelinstallaties, liften, medische installaties, automatische brand- en
inbraakinstallaties, bewakings- en beveiligingssystemen, internettoegang maar ook aan waterdruk in
hoogbouw en installaties in de industrie etc..

De slachtoffers betreffen met name 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.
Gebrek aan drinkwater kan pas ontstaan na 10 dagen omdat de waterleidingbedrijven 10 dagen
zelfvoorzienend moeten zijn (noodaggregaten). De tijdsduur van het incident is mede bepalend voor de
impact. Ook de heropstart van bedrijven levert enkele problemen op.
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Thema

: Vitale infrastructuur en voorzieningen

Crisistype

: Verstoring energievoorzieningen

Scenario

: Uitval gasvoorziening

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.

Er bestaat voor dit crisistype een verhoogd risico voor A-locaties en risicovolle kwetsbare objecten. De
continuïteit van deze objecten is van groot belang voor de regio. Ondanks dat deze locaties hiervoor een
eigen verantwoordelijkheid hebben, staat dit op de agenda van de Veiligheidsregio. Dit betreffen onder
andere hulpverleningsposten, ziekenhuizen, het mediapark (o.a. als huisvesting van de nationale
rampenzender), maar ook nutsvoorziening en gemeentehuizen.

B. Oorzaak
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
Liander en Stedin, Gasunie verzorgt het gastransport, de regionale netbeheerders de distributie ervan
naar de klant.

C. Incident
In dit scenario wordt uitgegaan van een verstoring van de gasvoorziening op een doordeweekse dag om
13:00 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.
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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 derde van Bussum zonder gas komt te zitten.

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

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.

D. Gevolg
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. Daarnaast zal er in huishoudens meer gebruik
gemaakt worden van de open haard en kaarsjes voor verwarming met een grotere kans op
(schoorsteen)branden.

De uitval van gas heeft gevolgen voor productiebedrijven die gebruik maken van gas. Daarnaast zal de
verwarming in winkels, openbare gebouwen en in veel huishoudens uitvallen en zullen restaurants tijdelijk
de deuren moeten sluiten. Ook huishoudens die op gas koken, worden gehinderd.

Als het gasnet drukloos is geraakt kan men niet zomaar het net weer voorzien van gas en zullen in
verschillende wijken alle aansluitingen gecontroleerd moeten worden, voordat zij de gasvoorziening
kunnen herstellen nadat de Gasunie/Liander het probleem heeft opgelost. Dit zal ongeveer 2 dagen in
beslag nemen (vgl. gasuitval in Zeeland in 2001 (ca 28.000 huishoudens in 3 dagen) en 2006).
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Thema

: Vitale infrastructuur en voorzieningen

Crisistype

: Verstoring drinkwatervoorzieningen

Scenario

: Uitval drinkwatervoorziening/verontreiniging in drinkwaternet

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. Uitval van drinkwater kan op diverse manieren voorkomen:

1.

Kwantitatieve uitval; door bijvoorbeeld een leiding die stuk gaat. Gevolg is geen levering
van water mogelijk.

2.

Kwalitatieve uitval:

a.

Bacterieel; middels een kookadvies kan het water gewoon gebruikt worden

b.

Anders; dan is geen levering van water mogelijk.

Het meest waarschijnlijke is een kwantitatieve uitval. Om die reden is dit ook het scenario wat voor het
risicoprofiel wordt uitgewerkt.
Kwantitatieve uitval van water betekent ook dat er geen sanitair water (toilet, wasmachine etc…) geleverd
kan worden. Bij kwalitatieve uitval kan dit nog wel geleverd worden.

Er bestaat voor dit crisistype een verhoogd risico voor A-locaties en risicovolle kwetsbare objecten. De
continuïteit van deze objecten is van groot belang voor de regio. Ondanks dat deze locaties hiervoor een
eigen verantwoordelijkheid hebben, staat dit op de agenda van de Veiligheidsregio. Dit betreffen onder
andere hulpverleningsposten, ziekenhuizen, het mediapark (o.a. als huisvesting van de nationale
rampenzender), maar ook nutsvoorziening en gemeentehuizen.

B. Oorzaak
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 PWN, Vitens en Waternet.
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C. Incident
Door graafwerkzaamheden is een grote drinkwaterleiding stuk gegaan. Het is duidelijk dat de levering
van drinkwater via het leidingnet niet binnen 36 uur hervat kan worden.
Het scenario speelt zich af in de zomer, wanneer de temperatuur relatief hoog is en huishoudens in
verhouding meer behoefte aan drinkwater hebben.

Het waterleidingbedrijf informeert de veiligheidsregio en communiceert richting het publiek. Zodra de
veiligheidsregio is opgeschaald wordt de communicatie op elkaar afgestemd. Het waterleidingbedrijf heeft
na 24 uur een leveringsplicht voor nooddrinkwater maar zorgt ervoor dat kwetsbare groepen (zoals
ziekenhuizen) eerder bevoorraad zullen worden.
De betrokken gemeenten nemen het besluit tot inzet van nooddrinkwatervoorzieningen voor de eerste 24
uur.

D. Gevolg
Er ontstaat een gebrek aan drinkwater en sanitair water. De meest kwetsbare groepen tijdens het
uitvallen van het drinkwater zijn zuigelingen en jonge kinderen, zorgbehoevenden en ouderen. Daarnaast
zullen bedrijven die bij hun productie afhankelijk zijn van water last hebben van de uitval.
De ernst en duur van de gevolgen zal mede afhankelijk zijn van de tijdsduur dat de reguliere levering
onderbroken blijft en de continuïteit van nooddrinkwater.
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Thema

: Vitale infrastructuur en voorzieningen

Crisistype

: Verstoring telecommunicatie en ICT

Scenario

: Uitval voorziening voor spraak- en datacommunicatie

Voor dit crisistype wordt aangesloten bij de nationale risicobeoordeling. Hier is voor gekozen omdat er
waarschijnlijk sprake zal zijn van een regio-overstijgende crisis. Er bestaat voor dit crisistype een
verhoogd risico voor A-locaties en risicovolle kwetsbare objecten. De continuïteit van deze objecten is
van groot belang voor de regio. Ondanks dat deze locaties hiervoor een eigen verantwoordelijkheid
hebben,

staat

dit

hulpverleningsposten,

op

de

agenda

ziekenhuizen,

het

van

de

Veiligheidsregio.

mediapark

(o.a.

als

Dit

betreffen

huisvesting

onder

van

de

andere
nationale

rampenzender), maar ook nutsvoorziening en gemeentehuizen. Dit scenario is voor de Veiligheidsregio
Gooi & Vechtstreek specifiek van toepassing door de aanwezigheid van de KPN-zendmast in Hilversum.

A. Context
Telecommunicatie en ICT zijn in onze samenleving onmisbaar. Het wegvallen van deze voorzieningen
heeft een brede impact op ons maatschappelijk functioneren. Ziekenhuiszorg, vitale infrastructuur,
pinverkeer en verkeersmanagement zijn voorbeelden van voorzieningen die bij een dergelijke verstoring
in de knel komen. Daarbij zijn veel calamiteitenorganisaties in toenemende mate afhankelijk van
telecommunicatie en ICT. Het communicatiesysteem C2000 en het alarmnummer 112 worden ook
gefaciliteerd door telecommunicatie/ICT netwerken.

Belangrijke criteria waar rekening mee moet worden gehouden vanuit het oogpunt van continuïteit zijn:
· De verwevenheid van de voorzieningen/netwerken (ook met andere vitale voorzieningen);
· De veelheid van aanbieders in de keten en de onderlinge afhankelijkheid/gelaagdheid (en daarmee
moeilijk inzicht in gevolgen);
· De keteneffecten die mogelijke verstoringen te weeg zullen brengen (en het gebrek aan awareness
hieromtrent);
· Afnemende maatschappelijke acceptatie van verstoringen.

B. Oorzaak
De aanloop naar een verstoring van telecommunicatie en ICT kan sterk uiteenlopen qua aard. Uitval kan
ontstaan door technische storingen, graafwerkzaamheden of brand maar ook door invloeden van buitenaf
(zoals terrorisme). De meeste zendmasten en knooppunten beschikken over een (beperkte)
noodstroomvoorziening. De lengte van de overbruggingsperiode is afhankelijk van de beschikbare
hoeveelheid brandstof (diesel) en aanvoer hiervan. Bij een technische storing of brand is het zelfs
mogelijk dat de zendmast of knooppunt tijdelijk geheel niet bruikbaar is.
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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 bij dit scenario worden gedacht aan de uitval voorzieningen voor
spraak- en datacommunicatie

C. Incident
In het landelijke scenario wordt uitgegaan van een ingrijpende verstoring van het telecom/ICT-netwerk.
Omdat het netwerk gebruikt wordt voor zowel dataverkeer als telefonie is het incident direct in heel
Nederland merkbaar. Bedrijven en burgers zitten zonder internet en telefoon. Ook het mobiele
telefoonverkeer is getroffen.

D. Gevolg
De netwerken van sommige providers functioneren nog. Echter, ze zijn slechts beperkt bruikbaar, doordat
de netwerken eilanden vormen: binnen het netwerk is communicatie mogelijk, maar voor diensten als
internet is ook het oude netwerk afhankelijk van het IPnetwerk dat de backbone verzorgt. Omdat
betalingsverkeer niet meer mogelijk is sluiten winkels hun deuren. Handel op de beurs is niet mogelijk,
hetgeen tot veel economische schade lijdt. Veel organisaties in Nederland zijn afhankelijk van het IPnetwerk en moeten hun werkzaamheden daarom noodgedwongen staken. Telefonie is niet beschikbaar,
waardoor de communicatie bemoeilijkt wordt. Er ontstaat hierdoor onrust onder de bevolking. Niet alleen
kan er niet meer worden getelefoneerd, maar ook de digitale televisie is in grote delen van Nederland
uitgevallen. De mensen weten hierdoor niet meer waar ze aan toe zijn.

Omdat C2000 wordt ondersteund door telecommunicatie/ICT netwerken, zal de communicatie tussen
hulpdiensten in ernstige mate worden verstoord of niet mogelijk zijn. De zorgsector zoals thuiszorg zijn
voor hun gezondheidshulp afhankelijk van telecommunicatie en het alarmnummer voor burgers is niet
beschikbaar zodat geen meldingen van incidenten en ongevallen kunnen worden gedaan. De politie
surveilleert extra om ongelukken en ongeregeldheden zelf te vinden. In kritieke situaties duurt het echter
veel langer voor de benodigde hulp ter plaatse is. Veel bedrijven komen stil te liggen, lopen opdrachten
mis en automatische bewaking en beveiliging vallen in sommige gevallen weg. De oorzaak van de
verstoring is moeilijk op te sporen. Het resultaat is een langdurige uitval en daardoor grote
maatschappelijke onrust en zeer grote economische schade. Het duurt minimaal twee dagen om de
storing op te lossen.
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Thema

: Verkeer en vervoer

Crisistype

: Incidenten op of onder water

Scenario

: Incident waterrecreatie en pleziervaart/beroepsvaart

A. Context
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). 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 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.
Rijkswaterstaat heeft diverse scenario’s beschreven in haar Calamiteitenplannen van 2010. Het
onderstaande scenario is hiermee afgestemd.

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

C. Incident
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 van het
passagiersschip 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.
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Ook op het vrachtschip zijn enkele bemanningsleden gewond geraakt. Door de aanvaring is de
brandstoftank van het passagiersschip 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.

D. Gevolg
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. Hiervoor is nauwe samenwerking met
Rijkswaterstaat nodig (Contact wordt gelegd met de centrale post scheepvaartdienst in Wijk bij Duurstede
en niet met verkeer- en watermanagement (RSW-VWM) want zij gaan over nautisch beheer).
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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
Op een donderdagochtend (rond 11.00) rijdt een touringcar met 50 inzittenden (merendeel lagere
schoolkinderen) op de A1 richting Amsterdam op weg naar een schoolreisje naar het Muiderslot. Door de
slechte weersomstandigheden kantelt de touringcar en komt dwars op de weg te liggen.

Bij het incident is 1 dode te betreuren en zijn 10 personen zwaar gewond. Verder zijn er 12 licht
gewonden o.a. door beknellingen. De slechte bereikbaarheid van de snelwegen (filevorming na het
incident) belemmerd de hulpverlening. Rijkswaterstaat en de politie zijn als eerste ter plaatse. De
hulpverlening zal zeker vier uur in beslag nemen. Naar schatting zal na vijf uur 1 wegstrook vrij zijn en
komt het verkeer weer op gang. Technisch onderzoek zal anderhalf uur duren en het bergen kost naar
schatting 1 uur.

35

D. Gevolg
De hulpverlening richt zich in eerste instantie op het redden van (beknelde) slachtoffers en daarnaast op
opvang van betrokkenen. Ook zal nagedacht moeten worden over de verkeerscirculatie. Voor het
bevrijden van slachtoffers zal speciaal gereedschap en materieel noodzakelijk zijn. Een deel van de
slachtoffers zal reeds ter plaatse hoogwaardige medische hulp moeten krijgen.

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). Opvang kan niet op de snelweg maar zal in de gemeente moeten plaatsvinden. Via het
onderliggende wegennet zullen de mensen vervoerd worden naar de opvanglocatie. Men moet rekening
houden met het vastlopen van het onderliggende wegennet omdat automobilisten sluiproutes zullen
gebruiken.

Hulpverleningsorganisaties zullen nauw moeten samenwerken met wegbeheerders en andere
deskundigen. Een langdurige blokkade van de snelweg 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

: 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 recente griep
is de nieuwe griep, officieel de Nieuwe Influenza A (H1N1), maar ook wel de Mexicaanse Griep genaamd.

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

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. In dit risicoprofiel gaan we uit van het realistische scenario.
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D. Gevolg
Naar aanleiding van de epidemie wordt 25% van de bevolking ziek (50.000-60.000 personen). Het virus
is virulenter dan het normale jaarlijkse influenzavirus, maar heeft niet een veel hogere mortaliteit. Vaccins
komen beschikbaar. Antivirale middelen zijn beperkt beschikbaar. 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. De kosten voor de landelijke overheid lopen op door enerzijds
meer uitgaven aan zorg en uitkeringen en anderzijds minder inkomsten (mensen besteden minder).

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.
Sterfgevallen

65

Ziekenhuisopname

165

Huisartsconsulten

20.000

Geïnfecteerde

60.000

Het verzuim percentage ligt op 25-30%. Gemiddeld zijn werknemers 1 tot 3 weken afwezig. Kwetsbare
groepen zijn: baby’s, ouderen en zieken. 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
geïnfecteerde explosief omhoog, in deze weken sterven er ook mensen aan de griep. Week 5 laat weer
een sterke daling zien van het aantal geïnfecteerde en zorgvragers. In de laatste weken (week 6 t/m 9)
dooft de epidemie helemaal uit tot 0 geïnfecteerde. Er moet rekening gehouden worden met een tweede
golf aan zieken.

Overzicht documenten griepscenario:
- Landelijke documenten zijn te vinden op www.infectieziekten.info
- Continuiteitsplannen hulpverleningsdiensten (regelen de aanpak bij uitval van hulpverleners) Daarnaast is er voor de grootschalige uitbraak van infectieziekten (GGD) een plan gemaakt: Coördinatie
en opschaling infectieziekte-uitbraak, juli 200
- GGD rampen opvangplan
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Thema

: Gezondheid

Crisistype

: Bedreiging volksgezondheid

Scenario

: Besmettelijkheidsgevaar vanuit het buitenland

A. Context
Onder het maatschappelijk thema gezondheid vallen de volgende vijf crisistypen:
1. besmettingsgevaar via contactmedia

2. grootschalige besmetting zonder ziekteverschijnselen
3. besmettelijkheidsgevaar vanuit het buitenland
4. besmettelijkheidsgevaar in eigen regio
5. dierziekte overdraagbaar op mens
Tijdens de analyse van deze crisistypen is geconstateerd dat alleen type 3 een risico vormt in onze regio.
Daarom wordt in dit risicoprofiel alleen type 3 verder uitgewerkt in een scenario.

Type 1 (denk aan BSE), type 2 en type 4 komen in onze regio nagenoeg niet voor en als het voor zou
komen dan is het op zeer kleine schaal, kan het mono-disciplinair worden afgehandeld en is de impact
nagenoeg nihil. Type 5 (denk aan Q-koorts) valt ook af omdat sinds 2010 preventief wordt ingeeint op dit
virus4 waardoor het aantal doden is gedaald tot nul en ook het aantal zieken drastisch is gedaald 5. Het
aantal zieken en doden na 2010 is te verklaren doordat men chronische q-koorts kan krijgen wat pas
jaren later naar boven kan komen.

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_ri

4

chtlijnen/LCI_richtlijn_Q_koorts
5

Bron: RIVM, http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Q/Q_koorts
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B. Oorzaak
Een besmettelijk virus wat vanuit het buitenland wordt meegenomen kan mogelijk tot veel slachtoffers
waaronder dodelijke leiden in de regio, denk hierbij aan SARS, MRSA, Corona/MERS en Ebola.
C. Incident
Een inwoner van Bussum is net een week terug uit Afrika. Zij heeft zich daar vier maanden bezig
gehouden met vrijwilligerswerk (zij is in Ghana geweest en is via Kenia terug naar Nederland gevlogen).
De vrouw werkt in Bussum in verzorgingshuis Patria (200 bewoners) als vrijwilliger. De vrouw is ziek
geworden toen zij al in Nederland was en is twee dagen nadat zij ziek werd naar de dokter gegaan. Uit
onderzoek is komen vast te staan dat de vrouw aan Ebola lijdt. Zij heeft tijdens de eerste twee dagen van
haar ziekteverschijnselen contact gehad met meerdere bewoners. De kans bestaat dat er meerdere
mensen besmet zijn geraakt die met de vrouw in contact zijn geweest. De hulpverlening richt zich in
eerste instantie op het vaststellen van mogelijk meerdere besmettelijke gevallen (in kaart brengen van
mogelijke besmettingen en deze isoleren) en het voorkomen van verdere verspreiding. Daarnaast
moeten mensen worden voorgelicht

D. Gevolg
Bij een uitbraak van ebola kunnen veel slachtoffers vallen waaronder diverse doden. 60%-90% van de
zieken overlijdt ten gevolge van het virus. Bij de leeftijdscategorie 59+ is dit percentage 95%. Het virus is
besmettelijk en overdraagbaar via urine, transpiratie, ontlasting, sperma, bloed en speeksel. De
incubatietijd is 3-8 dagen en tussen de 1-7 dagen kunnen de eerste ziekteverschijnselen optreden. 6

Het in kaart brengen van mogelijke slachtoffers zal veel tijd in beslag nemen. Het voorlichten van de
bevolking is daarom erg belangrijk. Daarnaast moeten er voorzieningen getroffen worden om mensen op
te vangen en te isoleren. Er zal grote maatschappelijke onrust kunnen ontstaan. Hier moet ruime
aandacht voor zijn. Hulpverleningsorganisaties zullen nauw moeten samenwerken met andere
deskundigen.

6

Website’s: KIZA en Mens & gezondheid
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Thema

: Handhaving rechtsorde

Crisistype

: Paniek in menigten

Scenario

: Paniek tijdens grote festiviteiten, concerten en demonstraties

A. Context
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
(al dan niet gelijktijdig) in een beperkt gebied. In de regio moeten we dan denken aan het Mediapark,
Hilversum Alive, Hilversum On Air, Spieren voor spieren City Run, Sluis en Bruggenfeesten (Weesp) en
de Gondelvaart (Wijdemeren).
Voor de regio Gooi en Vechtstreek is gekozen voor de jaarlijkse Sinterklaas intocht in de gemeente
Naarden. Traditiegetrouw trekt dit evenement veel bezoekers van binnen en buiten de regio. Naast het
kinderfeest is het evenement ook uitgegroeid tot een groot evenement voor volwassenen.

B. Oorzaak
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. Het zal ook worden veroorzaakt wanneer terroristische
activiteiten hebben plaatsgevonden. Te denken valt dan onder andere aan een zelfmoordactie of
bomaanslag, liquidatie of gijzeling.
C. Incident
Op een zaterdag in november rond 17.30 uur is de intocht van Sinterklaas in het centrum Naarden. Er
zijn verschillende scholen die met praalwagens deelnemen aan de intocht. In het centrum zijn naar
schatting 13.000 ouders en kinderen die naar de intocht zijn komen kijken.

De praalwagen van school de Tweemaster (praalwagen bevindt zicht in het midden van de stoet) die
raakt door kortsluiting in de brand op de Marktstraat ter hoogte van de Grote kerk. De kar is gemaakt van
papier, karton hout hierdoor breidt de brand snel uit. De kinderen op de kar raken in paniek en springen
van de kar. Toeschouwers van de intocht raken in paniek en proberen zo snel mogelijk weg te komen. De
ouders van de kinderen op de kar rennen richting de kar om hun kind te vinden, hierdoor ontstaan twee
stromingen van mensen. Daarnaast zijn er ook ouders die hun kinderen in de straten zoeken.

De brand gaat richting de huizen in de smalle straten. Door de paniek en branduitbreiding raken er veel
mensen gewond en vallen mogelijk zelfs doden. De hulpverlening richt zich op de bereikbaarheid, het
evacueren, redden, blussen en later op de communicatie, informatie en opvang. De moeilijke
bereikbaarheid belemmerd een snelle en goed hulpverlening.
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D. Gevolg
Als gevolg van het scenario wordt de omgeving ontruimd want de woningen zijn aangetast door brand.
Een deel van de slachtoffers zal reeds ter plaatse hoogwaardige medische hulp moeten krijgen en er zal
veel maatschappelijke onrust onder de bevolking en schoolbesturen ontstaan. Zij moeten goed
geïnformeerd en voorgelicht worden aangezien zij vragen zullen stellen over de locatie van een dergelijk
evenement.
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Thema

: Sociaal maatschappelijke omgeving

Crisistype

: Verstoring openbare orde

Scenario

: Maatschappelijke onrust en buurtrellen

A. Context
Onder openbare orde wordt verstaan: rust en orde op straat en in openbare gelegenheden, zoals
bijvoorbeeld cafés, theater, gemeentehuis en de bibliotheek. In de gemeente is de burgemeester
verantwoordelijk voor de openbare orde. Deze situatie van vreedzaam samenleven kan verstoort worden
door de aanwezigheid van vijandigheden, rebellie, opstanden, rellen of ander gedrag dat een ordelijk
leven kan verstoren.

B. Oorzaak
Er zijn nationaal en internationaal veel recente voorbeelden waaruit blijkt dat maatschappelijke onrust al
kan ontstaan naar aanleiding van een kleine trigger (bijv. De Facebookrellen, de rellen in de Schilderswijk
(IS beweging), schietpartij Ferguson USA).

Als scenario voor dit crisistype is gekozen voor de maatschappelijke onrust als gevolg van de terugkeer
van een veroordeelde zedendelinquent in een woonbuurt in de nabijheid van een kinderdagverblijf. Per
jaar keren in Nederland ongeveer 700 veroordeelde zedendelinquenten terug in de maatschappij. Het is
dus zeer waarschijnlijk dat dit ook in de regio Gooi en Vechtstreek gebeurt of gaat gebeuren. Ook een
dergelijk scenario kan zorgen voor maatschappelijke onrust.
C. Incident
Burgemeester van Huizen geeft een persconferentie waarin hij aangeeft dat hij in samenspraak met
Openbaar Ministerie heeft besloten om een man die voor pedofilie (hij is veroordeeld voor ontucht met
minderjarige jongens) is veroordeeld en zijn straf heeft uitgezeten te huisvesten in de woonwijk Stad en
Lande in Huizen.

De dag erna komen ouders van kinderopvang De Wipneus (ligt centraal aan de Huizermaatweg) bij
elkaar. De ouders van kinderen uit de buurt van de kinderopvang geven aan dat de buurt het niet pikt en
zijn

actief

via

social

media.

Men

dreigt

met

burgerlijke

ongehoorzaamheid

en

start

een

handtekeningenactie.

De taal wordt steeds dreigender en men wil als buurt gaan demonstreren. Ze eisen van de burgemeester
dat hij de man niet laat wonen in Huizen. Mocht hij er toch komen dan zullen ze de man persoonlijk uit
zijn huis zetten. In samenspraak met de politie besluit de burgemeester om de man te beschermen en
hem toch in Huizen te huisvesten.
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D. Gevolg
Het beschreven scenario kan leiden tot de vorming van actiegroepen die zich tegen de gemeente, de
burgemeester en de handhavers van de openbare orde richten. Verder worden bedreigingen geuit en
wordt agressief gedrag vertoond richting de ex-gedetineerde. Buurtbewoners hebben de neiging om
eigen rechter te spelen en beschadigen de woning van de ex-gedetineerde.

Al voordat de ex-gedetineerde terugkeert zijn politie, Openbaar Ministerie en de gemeente druk met de
voorbereidingen. Verder zijn ook woningcorporaties, buurt/maatschappelijk werkers, het college, de
gemeenteraad (politieke partijen) en reclassering hierbij betrokken.
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Thema

: Natuurlijke omgeving

Crisistype

: Extreme weersomstandigheden

Scenario

: Aanhoudende laaghangende mist

A. Context
Mist is een weersverschijnsel waarbij kleine waterdruppeltjes in de lucht zweven wat de zichtbaarheid
beperkt. Mist kan zich vormen door afkoeling van zeer vochtige lucht of door menging van koude met
warme vochtige lucht. De vorming van mist hangt af van veel factoren, zoals luchtvervuiling, begroeiing,
reliëf en de nabijheid van open water.
B. Oorzaak
Er vinden veel verkeersongevallen plaats doordat het zicht beperkt wordt door mist. De gevolgen hiervan
worden vaak nog verergerd doordat de gebotste voertuigen, die vaak midden op de weg stil komen te
staan, slechts van dichtbij zichtbaar zijn. De kans dat er volgend verkeer hierop botst is daardoor groter.
Dit kan een domino-effect veroorzaken en zo leiden tot kettingbotsingen.

C. Incident
Door laaghangende mist botsen er op de A1 ter hoogte van Muiden meerdere personenauto’s tegen
elkaar, een Connexion bus die op weg is naar Amsterdam raakt van de weg en belandt tegen de vangrail.
Het incident kenmerkt zich door groot aantal inzittenden en passagiers, een aantal beknellingen en
mogelijk een aantal dodelijke slachtoffers. De hulpverlening richt zich in eerste instantie op het
bereikbaarheid en het redden van de slachtoffers en daarnaast op de opvang van betrokkenen (door het
ongeluk ontstaat er filevorming deze mensen zullen ook opgevangen moeten worden) en slachtoffers.
Voor het bereikbaar maken van en het bevrijden van slachtoffers zal specialistisch gereedschap en
materiaal nodig. Een deel van de slachtoffers zal reeds ter plaatse hoogwaardige medische hulp moeten
krijgen.

D. Gevolg
Bij een dergelijk ernstig wegincident vallen diverse doden en (ernstig) gewonden. Het bevrijden,
behandelen en afvoeren van alle slachtoffers zal door de slechte bereikbaarheid veel tijd in beslag
nemen. Er dient rekening te worden gehouden met het verzorgen en opvangen van grote aantallen
personen (zowel betrokkenen als overige automobilisten). Hulpverleningsorganisaties zullen nauw
moeten samenwerken met wegbeheerders en andere deskundigen. Een langdurige blokkade van de
snelweg leidt tot ernstige regionale (of landelijke) verstoring van het verkeer. Dit veroorzaakt grote
economische schade.
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Thema

: Natuurlijke omgeving

Crisistype

: Extreme weersomstandigheden

Scenario

: Koude golf, sneeuw en ijzel

A. Context7
Sneeuw is zeer belemmerend voor het verkeer vooral als het er ook hard bij waait en als het vriest. Bij
driftsneeuw of als het sneeuwt bij windkracht 8 of meer noemt het KNMI dat een sneeuwstorm,
vergelijkbaar met een blizzard in de Verenigde Staten en Canada. Er gaan dan extra waarschuwingen uit.
Wanneer het in een gebied van minstens 50 bij 50 kilometer of langs een lijn van minstens 50 kilometer
lengte gaat sneeuwen bij windkracht 8 of meer geeft het KNMI een weeralarm uit, zo mogelijk
voorafgegaan door een voorwaarschuwing. Bij sneeuw of driftsneeuw in combinatie met minstens
windkracht 6 in een gebied van zeker 50 bij 50 kilometer of langs een lijn van zeker 50 kilometer lengte
met gedurende minstens een uur een zicht van minder dan 200 meter gaat een weeralarm uit voor een
sneeuwjacht.
B. Oorzaak
De stuifsneeuw, die bij temperaturen onder nul in kieren en gaten doordringt, leidt tot grote overlast: het
verkeer en openbaar vervoer worden ontwricht en wegen raken versperd door ophopingen en duinen van
sneeuw. In een sneeuwjacht storm is het zeer onaangenaam, zeker bij temperaturen ver onder nul.
Bovendien vermindert het zicht, afhankelijk van de intensiteit van de sneeuw. Dergelijke extreme
weersomstandigheden kunnen lijden tot verkeersongevallen en een slechtere bereikbaarheid. Dit kan
lijden tot grote aantallen slachtoffers.
C. Incident
Door heftige sneeuwval is er minder dan 50 meter zicht op de snelweg A1. Hierdoor ontstaat een
kettingbotsing waarbij 24 personenwagens en drie vrachtwagens betrokken zijn. Er zijn in eerste instantie
twee dodelijke slachtoffers en tien zwaargewonden te betreuren. De afhandeling van het incident duurt
ongeveer 16 uur vanwege de slechte bereikbaarheid door de sneeuw, het slechte zicht, de
omstandigheden waaronder de hulpverleners moeten werken (extreme kou) en technisch onderzoek. Het
bergen wordt hierdoor ook vertraagd.

D. Gevolg
Ontwrichting van het wegverkeer met uitstraling naar andere snelwegen (A6, A27, A2), slechte
bereikbaarheid, de kou en het slechte zicht vertraagd de hulpverlening. De hulpverlening richt zich op de
bereikbaarheid, het bevrijden en verzorgen van de slachtoffers en de verzorging van de automobilisten
die in de file komen te staan. Samenwerking met de gemeente en Rijkswaterstaat is cruciaal. Naast
lichamelijk letsel is er ook veel blikschade en door het slechte weer is het openbaar vervoer beperkt.

7

http://www.knmi.nl/cms/content/35083/sneeuwstorm
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Thema

: Natuurlijke omgeving

Crisistype

: Extreme weeromstandigheden

Scenario

: Storm en windstoten

A. Context8
Wind is de verplaatsing van lucht over het aardoppervlak. Een windstoot is een plotselinge harde wind.
Zware windstoten zijn rukwinden van meer dan 75 km per uur en bij zeer zware windstoten worden
windsnelheden van meer dan 100 km per uur gehaald.

Windstoten kunnen het hele jaar voorkomen, 's winters bij stormdepressies en 's zomers vooral tijdens
onweersbuien. Hevige neerslag gaat soms gepaard met windstoten. Windstoten tijdens buien zijn de
verraderlijkste, omdat de wind dan ineens enorm toeneemt. In de zomer gaan relatief meer bomen om bij
zware of zeer zware windstoten dan in de winter. Bomen staan in de zomer immers vol in blad, waardoor
zij meer wind vangen. Vaak wordt gebruik gemaakt van een Windtabel.

8

http://www.extreemweer.nl/pagina/begrippen/#Windstoten
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B. Oorzaak
Windstoten en storm vinden steeds meer plaats door klimaatveranderingen. Hierdoor kan schade
ontstaan aan huizen, auto’s en bomen.

C. Incident
Door harde windstoten en/of plotselinge windhozen waaien er in een aantal gemeenten bomen om,
waaien dakpannen en daken van huizen. De storm duurt ongeveer 12 uur.
Door de slechte bereikbaarheid (omgewaaide bomen en puin op de wegen) komt de hulpverlening
vertraagd op gang. De hulpverlening richt zich in eerste instantie op het vrij maken van de wegen zodat
er een betere bereikbaarheid ontstaat voor de hulpverleners. In tweede instantie richt de hulpverlening
zich op het bevrijden van beknelde mensen en het opvangen van mensen. Er zal veel materiaal nodig
zijn om mensen te kunnen bevrijden en te vervoeren. Een deel van de slachtoffers zal ter plaatse
medische hulp krijgen. Voor de slachtoffers en betrokkenen zal opvang geregeld moeten worden.
Daarnaast zullen slachtoffers naar ziekenhuizen worden gebracht

D. Gevolg
Er vallen diverse slachtoffers. Er zitten mensen bekneld in hun voertuig, liggen onder zware takken van
bomen of liggen bedolven onder puin. Veel mensen hebben hoofd en snijwonden er zijn mogelijk
dodelijke slachtoffers. Ook is er een hoogspanningsmast stuk gegaan waardoor een deel van de regio
last krijgt van stroomuitval.

Het bevrijden, behandelen en afvoeren van alle slachtoffers neemt veel tijd in beslag. Er dient rekening te
worden gehouden met het verzorgen en opvangen van grote aantallen personen. Hulpverleningsdiensten
zullen nauw moeten samenwerken met wegbeheerders en andere deskundigen. Een langdurige
versperring van wegen leidt tot ernstige regionale verstoring van het verkeer. Dit veroorzaakt onrust
onder burgers. Er moet rekening worden gehouden met grote media aandacht en de betrokkenheid van
onderzoekinstanties.
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Bijlage III Uitleg impact- en waarschijnlijkheidsbeoordeling
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

territoriale veiligheid

1.1 aantasting van de integriteit van het grondgebied

fysieke veiligheid

2.1 doden
2.2 ernstig gewonden en chronisch zieken
2.3 lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)

economische veiligheid

3.1 kosten

ecologische veiligheid

4.1 langdurige aantasting van milieu en natuur (flora en fauna)

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

veiligheid van cultureel erfgoed

6.1 aantasting van cultureel erfgoed
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Criterium 1.1 Aantasting van de integriteit van het grondgebied

‘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 →

wijk, dorp

lokaal

gemeentelijk

regionaal

tijdsduur ↓

max. 4 km²

4-40 km²

40-400 km²

>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)
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Criterium 2.1 Doden

‘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 ↓
Direct overlijden (binnen 1
jaar)
Vervroegd overlijden (van
1-20 jaar)

1

2-4

4-16

16-40

40-160

160-400

> 400

A

B

C

C hoog

D

D hoog

E

A

A

B

C

C hoog

D

D hoog

(In geval beide categorieën van toepassing zijn, geldt de score voor de hoogste impact klasse.)
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Criterium 2.2 Ernstige gewonden en chronisch zieken

‘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.’

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

(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 Criterium 2.1 worden opgenomen.)
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Criterium 2.3 Lichamelijk lijden (gebrek aan primaire levensbehoeften)

‘Blootstelling aan extreme weer- en klimaatomstandigheden, alsmede het gebrek aan voedsel,
drinkwater, energie, onderdak of anderszins primaire levensbehoeften.’

Voorbeelden

van

bedreigingoorzaken

zijn:

terroristische

aanslag

op

drinkwatervoorziening

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 →

< 400

< 4.000

< 40.000

> 40.000

tijdsduur ↓

getroffenen

getroffenen

getroffenen

getroffenen

2-6 dagen

A

B

C

D

1-4 weken

B

C

D

E

1 maand of langer

C

D

E

E
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of

Criterium 3.1 Kosten

‘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:

A. materiële schaden en kosten;
B. gezondheid schaden en kosten;
C. financiële schaden en kosten;
D. 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 € →
Indicatoren ↓

< 2 miljoen < 20 miljoen <200 miljoen
A

B

<2 miljard

> 2 miljard

D

E

C

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 incident 9:

9

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
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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.

De volgende kengetallen kunnen gebruikt worden bij de schatting van de kosten.

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. Gezondheidsschade

·

Kosten van uitkeringen bij overlijden

·

Extra kosten van de gezondheidszorg
Kostenelementen:

obruto kosten van ziekenhuisopname (inclusief behandeling en ambulance)
olangdurige zorg in verpleeghuizen, revalidatie klinieken
oevt. 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

De volgende kengetallen kunnen gebruikt worden bij de schatting van de kosten.
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
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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:

o netto toegevoegde waarde (exclusief afschrijvingen) – materiële schade
o 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).

De volgende kengetallen kunnen gebruikt worden bij de schatting van de kosten: verhouding directe
bedrijfsschade versus indirecte bedrijfsschade 2:1

10

€ 550 per m² bedrijfslocatie per jaar11

4. Bestrijdingskosten

·

Extra kosten inzet operationele diensten ten behoeve van bestrijding, hulpverlening, opvang en
evacuatie
Kosten: integrale kostprijs van inzet operationele diensten

·

Opruiming- en herstelkosten als gevolg van schade aan natuur en milieu
Kosten: Integrale kostprijs van inzet medewerkers en hersteldiensten

10
11

Gebaseerd op discussienota Rijkswaterstaat HIS-SSM.
Gebaseerd op Bruto Binnenlands Product.
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Criterium 4.1 Langdurige aantasting van het milieu en natuur (flora en fauna)

‘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:
A. aantasting van natuur- en landschappelijke gebieden die als beschermwaardig zijn aangewezen; en
B. aantasting van het milieu in algemene zin, ook buiten de genoemde natuur- en landschappelijke
gebieden.

Criterium 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

·

de natuurgebieden aangewezen in de Natura 2000 regelgeving (uitgezonderd de Waddenzee,
het IJsselmeer en de Zeeuwse wateren), verder aangeduid als ‘Natura 2000 gebieden.
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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. Als de duur van de
aantasting wordt ingeschat als langer dan tien jaar, dan wordt de ernst van de impact een stap
hoger gescoord.

(gemiddelde) relatieve
oppervlakte →

<3%

3-10%

>10%

A

B

C

EHS gebieden

B

C

D

Natura 2000 gebieden

C

D

E

<3%

3-10%

>10%

type natuurgebied ↓
Broedgebieden van
weidevogels

(gemiddelde) relatieve
oppervlakte →
type natuurgebied ↓
Broedgebieden van
weidevogels
EHS gebieden
Natura 2000 gebieden

300ha-

<300ha

1.000ha

<416ha

416 ha-1.748ha
350 ha-

<350ha

1.160ha
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>1.000ha
>1.748ha
>1.160ha

Criterium B
Binnen het impactcriterium ecologische veiligheid moet ook aandacht worden besteed aan specifiek de
aantasting van het milieu. Er is sprake van ernstige aantasting van het milieu indien:

3.die aantasting plaatsvindt gedurende een periode van tenminste één jaar; en
4.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

lokaal

gemeentelijk

regionaal

max 4 km2

4-40 km2

40-400 km2

>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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Criterium 5.1 Verstoring van het dagelijks leven

‘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:

6. geen onderwijs kunnen volgen;
7. niet naar het werk kunnen gaan;
8. geen gebruik kunnen maken van maatschappelijke voorzieningen als die voor sport, cultuur of
gezondheidszorg;

9. verminderde bereikbaarheid door blokkade van wegen en uitval van openbaar vervoer;
10. 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 →

< 400

< 4.000

< 40.000

>40.000

tijdsduur ↓

getroffenen

getroffenen

getroffenen

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).
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Criterium 5.2 Aantasting positie lokale en regionale openbaar bestuur

‘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.’

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.

De klassenindeling wordt vervolgens gebaseerd op:

-

aantal indicatoren dat van toepassing is;

-

de tijdsduur;
aantal indic. →

max. 1 uit 6

max. 2 uit 6

>=3 uit 6

tijdsduur ↓

indicatoren

indicatoren

indicatoren

Dagen

A

B

C

Weken

B

C

D

Maanden

C

D

E

1 of meer jaren

D

E

E

Aantal indicatoren
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Criterium 5.3 Sociaal psychologische impact

‘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 mediaaandacht) 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.
De indicatoren worden in drie categorieën opgedeeld:

-

de perceptie van het incident,;

-

het verwachtingspatroon rond het incident;

-

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.
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1. de perceptie van het incident;

-

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.

2. het verwachtingspatroon rond het incident;

-

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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3. het handelingsperspectief;

-

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).

STAP 1
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:
A. ‘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;
B. ‘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;
C. ‘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;
D. ‘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.

Indicator

A,B,C,D

1

-

2

-

3

-
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STAP 2
Een indicatorcategorie (perceptie, verwachtingspatroon of handelingsperspectief) is significant indien:

-

er minstens één indicator een intensiteit ‘aanzienlijk’ heeft in de categorie,

-

indien aan de volgende twee voorwaarden gelijktijdig wordt voldaan:

óf

o minimaal de helft van de indicatoren scoren intensiteit ‘beperkt’, ‘normaal’ of ‘aanzienlijk’;
o er is minstens één indicator met intensiteit ‘normaal’ in de categorie.
Indien alle indicatoren niet van toepassing zijn (NVT) of niet optreden (‘geen’), dan scoort dit criterium
‘NVT’ (label 0).

STAP 3
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:

o er zijn of twee of drie significante categorieën en deze bevatten elk minstens één indicator
met intensiteit ‘aanzienlijk’,

o 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

1 significante

2 significante

3 significante

categorieën

categorie

categorieën

categorieën

B

C

D

C

D

E

Laag

A

Gemiddeld

A

Hoog

STAP 4
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 beschouwing termijn van één maand aangehouden. Daarna wordt
het moeilijker om gedragingen, bedoeld onder dit criterium, als direct gevolg van het incident op te vatten.
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Criterium 6.1 Aantasting cultureel erfgoed

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).

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.

aantal indicatoren→

max. 1

max. 2

max. 3

4 of meer

indicator

indicatoren

indicatoren

indicatoren

A

B

C

D
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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.
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
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Bijlage IV

Capaciteiten inventarisatie

De uitgevoerde risico-inventarisatie en risicoanalyse vormen tezamen het risicoprofiel. In beginsel hoeft
de veiligheidsregio op grond van de Wet 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.

In deze bijlage worden per hulpverleningsdienst een aantal basiscapaciteiten in beeld gebracht waarover
de veiligheidsregio beschikt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in personeel, materieel en
bijstandsregelingen. Deze capaciteit is in te zetten bij vrijwel alle beschreven incidenttypen, maar mogelijk
ook bij de niet beschreven incidenttypen. De uiteindelijke scenariospecifieke inventarisatie zal plaats
moeten vinden als de prioritaire incidenttypen verder uitgewerkt worden om te komen tot passende multiplanvorming, OTO-cyclus (opleiden, trainen, oefenen), regionale risicocommunicatie en eventuele
aanvullende beheersmaatregelen voor een betere preventie of bestrijding.
Bij bestrijding van veel van de beschreven scenario’s zijn ook andere partijen betrokken, die elk hun
eigen capaciteiten beschikbaar hebben. In sommige gevallen is de veiligheidsregio (de hulpdiensten)
zelfs ondersteunend aan de calamiteitenorganisatie van deze andere partijen. Juist door die gezamenlijke
inzet van mensen en middelen kunnen uiteenlopende incidenten effectief worden bestreden.

68

Brandweer

Materieel

Personeel

Bijstandsregelingen

-

1 redcontainer; 1 verlichtingscontainer en 1 instortingscontainer

-

1 COH (Commando haakarmbak)

-

1 ontsmettings(deco)unit (decontaminatie haakarmcontainer)

-

3 DPU (dompelpompunits, haakarmunit) en 1 DPA (dompelpompaanhanger)

-

1 SLH (slangenhaakarmcontainer - 3 km)

-

3 HV (Hulpverleningsvoertuigen H’sum, Weesp en Blaricum )

-

4 HW (hoogwerkers)

-

17 TS (tankautospuiten)

-

4 NBB (natuurbrandbestrijding) voertuigen

-

4 TS2 voertuigen

-

5 motorboten

-

1 SBH (schuimblushaakarmcontainer)

-

5 HA (haakarmvoertuigen)

-

1 WO (waterongevallenvoertuigen)

-

1 voertuig ondersteuner OCM CoPI

-

1 beroepsploeg (8-10 pers) direct inzetbaar bij eerste uitruk in Hilversum

-

1 vrijwilligersploeg 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 en 2 gepiketteerde OvD’s (1 vrije instroom)

-

1 gepiketteerde AGS (uit andere regio) en 1 gepiketteerde meetplanleider

-

AGS- convenant met Amsterdam- Amstelland

-

meetplanleider convenant met Amsterdam- Amstelland, Zaanstreek- Waterland, Kennemerland,
Noord - Holland- noord

GHOR

Materieel

Personeel

-

1 geneeskundige Combinatie, bestaande uit twee Sprinters

-

RAV: 10 ambulances, ongeveer 70 medewerkers

-

1 ziekenhuis in regio (met twee locaties) die aangesloten zijn bij het Traumanet AMC

-

1 gepiketteerde Directeur publieke gezondheidszorg (tevens RGF voor Flevoland)

-

1 gepiketteerde algemeen commandant geneeskundige zorg (tevens voor Flevoland)

-

1 gepiketteerd Hoofd Actiecentrum GHOR

-

4 operationeel medewerkers Actiecentrum (vrije instroom)

-

1 gepiketteerde OvD-G

-

1 gepiketteerde Coördinator Gewondenvervoer

-

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)

-

1 ambu-team (vrije instroom, geformeerd uit ambulancechauffeurs en
ambulanceverpleegkundigen)

Bijstandsregelingen

-

4 Medische Mobiele Teams (geformeerd uit team van Traumacentrum, is landelijk)

-

1 leider Kernteam

-

1 team van Slachtofferhulp voor eerste opvang

-

convenant met de regio’s in Noord-Holland en Flevoland voor wat betreft de GHORsleutelfunctionarissen, Geneeskundige Combinaties en AC’s

-

Ambulancebijstand

-

Gewondenspreiding via Pariter

-

GAGS (zie hierboven)

-

plus diverse convenanten met zorginstellingen (zie ook Wet veiligheidsregio’s)

Bevolkings

-

Regionaal piket voorzitter Veiligheidsregio

-

Regionaal piket officier van dienst Bevolkingszorg;

-

Regionaal piket algemeen commandant Bevolkingszorg;

-

Interregionaal piket hoofd taakorganisatie Acute Bevolkingszorg;

-

Regionaal piket hoofd taakorganisatie Informatie;

-

Interregionaal piket hoofd taakorganisatie Ondersteuning;

-

Interregionaal piket hoofd taakorganisatie Crisiscommunicatie;

-

Regionaal piket adviseur crisisbeheersing in het ROT

-

Interregionaal piket omgevingsanalist

-

Interregionale vrije instroom informatie coördinator Bevolkingszorg bij ROT;

-

Interregionale vrije instroom informatie coördinator crisiscommunicatie;

-

Lokale borging teamleiders Acute Bevolkingszorg en Omgevingszorg

-

De crisisorganisatie bevolkingszorg is gezamenlijk met de veiligheidsregio Flevoland gevormd
incl. bijstand

-

Convenant met het Rode Kruis voor het proces opvang en verzorging.
10 ME groepsvoertuigen

-

5 peloton Mobiele Eenheid (350 fte’s)

-

1 peloton Ondersteuningsgroep (42 fte’s)

-

1 groep Verkenningseenheid (10 fte’s)

-

1 peloton hondengeleiders (43 fte’s)

-

SGBO regeling binnen politie eenheid Midden Nederland

Bijstands-

-

Landelijke bijstandsregeling van LOCC (Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum)

regelingen

-

Landelijke regeling bijstand Defensiematerieel

-

Samenwerkingsafspraken over bijstand onderling van ME binnenpolitie eenheid Midden

Personeel

zorg

Bijstandsregelingen

Politie

Materieel

Personeel

Nederland

Bijlage V Maatschappelijke thema’s, Crisis- en incidenttypen
maatschappelijk
thema
1

Crisistype
1

incidenttype

Overstromingen

Natuurlijke
omgeving

2

2

Natuurbranden

3

Extreme
weersomstandigheden

4
5
6

Aardbevingen
Plagen
Dierziekten

1

Branden in kwetsbare
objecten

Gebouwde
omgeving

2

Instortingen in grote
gebouwen en
kunstwerken
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10

overstroming vanuit zee

20

Overstroming door hoge
rivierwaterstanden

30
10
20
10
20
30
40
10
10
10

vollopen van een polder/ dijkdoorbraak
bosbrand
heide, (hoog)veen- en duinbranden
koude golf, sneeuw en ijzel
hitte golf
storm en windhozen
aanhoudende laaghangende mist
aardbeving
ongedierte
ziektegolf

10

grote brand in gebouwen met niet of
verminderd zelfredzame personen

20

grote brand in gebouwen met een
grootschalige publieksfunctie

30

grote brand in bijzonder hoge gebouwen
of ondergrondse bebouwing

40

brand in dichte binnensteden

10

instorting door explosie

20

instorting door gebreken constructie of
fundering

maatschappelijk
thema
3

Crisistype
1

Technologische
omgeving

2

3

4
Vitale
infrastructuur en
voorzieningen

incidenttype

Incidenten met
brandbare / explosieve
stof in open lucht

Incidenten met giftige
stof in open lucht

Kernincidenten

1

Verstoring
energievoorziening

2

Verstoring
drinkwatervoorziening

3

4
5
6

Verstoring
rioolwaterafvoer en
afvalwaterzuivering
Verstoring
telecommunicatie en ICT
Verstoring
afvalverwerking
Verstoring
voedselvoorziening
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10

incident vervoer weg

20

incident vervoer water

30

incident spoorvervoer

40

incident transport buisleidingen

50

incident stationaire inrichting

10

incident vervoer weg

20

incident vervoer water

30

incident spoorvervoer

40

incident transport buisleidingen

50

incident stationaire inrichting

10

incident A-objecten: centrales

20

incident A-objecten: nabije centrales
grensoverschrijdend

30

incident A-objecten: scheepvaart met
kernenergie en nucleair
defensiemateriaal

40

incident B-objecten: vervoer grote
eenheden radioactief materiaal

50

incident B-objecten: overige nucleaire
faciliteiten brandklasse i

60

incident B-objecten: nucleaire
faciliteiten brandklasse ii

70

incident B-objecten: overig vervoer en
gebruik nucleaire materialen

80

Incident militair terrein en transporten
nucleaire materiaal

10
20
30
10
20

uitval olievoorziening
uitval gasvoorziening
uitval elektriciteitsvoorziening
uitval drinkwatervoorziening
problemen waterinname

30
10
20

Verontreiniging in drinkwaternet
uitval rioleringssysteem
uitval afvalwaterzuivering

10
10

uitval voorziening voor spraak- en
datacommunicatie
uitval afvalverwerking

10

uitval distributie

maatschappelijk
thema
5

Crisistype
1

incidenttype

Luchtvaartincidenten

10

Incidenten op of onder
water

20
10
20

Verkeer en
vervoer
2

3

Verkeersincidenten op
land

4

Incidenten in tunnels

30
40
10
20
10
20
30

6

1
Gezondheid

10
20

Bedreiging
volksgezondheid

30

7
Sociaalmaatschappelijke
omgeving

2

Ziektegolf

1

Paniek in menigten

2

Verstoring openbare
orde

40
50
10
20
10
10
20
30
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incident bij start of landing op of om een
luchtvaartterrein
incident vliegtoestel bij vliegshows
incident waterrecreatie en pleziervaart
incident beroepsvaart (anders dan met
gevaarlijke stoffen
incident op ruim water
grootschalig duikincident
incident wegverkeer
incident treinverkeer
incident in treintunnels en
ondergrondse stations
incident in wegtunnels
incident in tram- en metrotunnels en
ondergrondse station
besmettingsgevaar via contactmedia
feitelijke grootschalige besmetting (nog)
zonder ziekteverschijnselen
besmettelijkheidgevaar vanuit
buitenland
besmettelijkheidgevaar in eigen regio
dierziekte overdraagbaar op mens
ziektegolf besmettelijke ziekte
ziektegolf niet besmettelijke ziekte
paniek tijdens grote festiviteiten,
concerten en demonstraties
rel rondom demonstraties en andere
manifestaties
gewelddadigheden rondom
voetbalwedstrijden
maatschappelijke onrust en buurtrellen

Bijlage VI Resultaten Consultatieronde en Zienswijzen
Op grond van de Wet 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 Openbaar Ministerie, de politie en het
bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV).
Voorafgaand aan de consultaties van de gemeenteraden is op zaterdag 24 januari 2015 een algemene
informatiebijeenkomst gehouden waarbij het regionaal risicoprofiel werd toegelicht. Deze bijeenkomst
was bedoeld voor alle leden van de verschillende raadsfracties met veiligheid in de portefeuille. Tijdens
deze bijeenkomst konden vragen gesteld worden en werd het risicoprofiel verder besproken in 4
discussiegroepen.
Tijdens de behandeling in de gemeenteraad(commissies) zijn diverse reacties gegeven op het concept
Regionaal Risicoprofiel. De inhoudelijke en tekstuele opmerkingen zijn reeds verwerkt in het rapport en
bijbehorende bijlagen. Hetzelfde geldt voor de inhoudelijke en tekstuele opmerkingen die zijn gemaakt
door het Hoogheemraadschap, het Openbaar Ministerie en de politie.

Informatiebijeenkomst op Crailo
In het algemeen gold dat men zich kon vinden in de inhoud van het regionaal risicoprofiel en van mening
was dat het document de (lokale) discussie over risicobeheersing goed faciliteert. Wel werd aangegeven
dat er onvoldoende aandacht geschonken werd aan de meer lokale risico’s als rietkappen, water
(overstroming) en ijs. Daarentegen werd aangegeven dat het goed is om de risico’s op de schaal van de
veiligheidsregio’s te objectiveren en hierbij het onderbuik gevoel meer los te laten. Eveneens werd
aangegeven dat het risicoprofiel, dynamisch zou moeten zijn omdat er ook in de veiligheidsregio
ontwikkelingen plaatsvinden die voor het risicoprofiel van invloed kunnen zijn. Tussentijdse actualisatie
van het risicoprofiel vindt plaats in 2016, volledige actualisatie zal plaatsvinden in 2018.
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Consultatie van de gemeenteraden
Spoorvervoer gevaarlijke stoffen
De spoorgemeenten geven aan dat er aandacht moet zijn voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per
spoor. Dit incidenttype is uitgewerkt in het regionaal risicoprofiel, maar scoort als laag risico. Dit
onderwerp heeft echter zowel landelijk als regionaal de aandacht en daarom worden er zowel
maatregelen genomen om ongevallen te voorkomen (Wet basisnet), als om de effecten van incidenten te
beperken (bluswatervoorziening, incidentbestrijdingsprocedures). Hoewel het berekende, geobjectiveerde
risico laag is, scoort de risicobeleving van dit incidenttype hoog.
Op basis hiervan is het advies aan het Algemeen Bestuur om spoorvervoer gevaarlijke stoffen, en dan
met name de zorg van bestuurders en risicobeleving van betrokken inwoners, als prioritair incidenttype
te beschouwen. Het betreft in dit geval voortzetting van bestaande activiteiten.
Overstromingsrisico’s
Het hoogheemraadschap wil graag de aandacht vestigen op het thema water en specifiek op de risico’s
van overstroming en het proces van een eventuele evacuatie. Dit risico wordt door meerdere gemeenten
onderschreven. Het overstromingsrisico scoort echter laag in het risicoprofiel en er vindt reeds
samenwerking plaats met de waterschappen en buurregio’s (dijkring 14, 15 en 44) om de risico’s hiervan
te beperken.
Op basis van bovenstaande en de reactie van het hoogheemraadschap is het advies aan het Algemeen
Bestuur om overstromingsrisico’s als prioritair incidenttype te beschouwen. Het betreft in dit geval
voortzetting van bestaande activiteiten.
A-locaties en risicovolle kwetsbare objecten
Meerdere gemeenten geven aan specifieke objecten of locaties te missen in het risicoprofiel. Ondanks
dat A-locaties en risicovolle kwetsbare objecten niet als zelfstandig risico passen in de systematiek van
het risicoprofiel, bestaat er een verhoogd risico voor deze locaties bij meerdere crisistypen en is de
continuïteit van deze objecten van groot belang voor de regio. Dit betreffen onder andere
hulpverleningsposten,

ziekenhuizen,

het

mediapark

(o.a.

als

huisvesting

van

de

nationale

rampenzender), maar ook nutsvoorziening en gemeentehuizen.
Op basis van bovenstaande en de reactie van het Openbaar Ministerie is het advies aan het Algemeen
Bestuur om de continuïteit van A-locaties en risicovolle kwetsbare objecten als prioritair incidenttype te
beschouwen.
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Luchtvaartongevallen
Meerdere gemeenten geven aan dat er aandacht moet zijn voor luchtvaartongevallen. Dit crisistype is
niet uitgewerkt omdat de regio niet direct in het verlengde van een start- of landingsbaan en daarmee
buiten de risicocontouren van luchthaven Schiphol ligt. Er bestaat hierdoor geen verhoogd risico. Dit
crisistype is in het risicoprofiel 2010 uitgewerkt en scoorde daarin als laag risico. Er is geen reden om te
verwachten dat dit in 2014 anders zal zijn, waardoor het crisistype niet uitgewerkt is. De bestrijding van
een

luchtvaartongeval

zal

plaatsvinden

volgens

de

reguliere

rampenbestrijdingsprocedures.

Elementen/bouwstenen hiervan worden wel geoefend binnen andere rampen-bestrijdingsplannen en oefeningen.
Op basis hiervan is het advies aan het Algemeen Bestuur om luchtvaartongevallen niet als prioritair
incidenttype te beschouwen.
Terrorisme en politieke radicalisering
Meerdere gemeenten onderstrepen het risico van terrorisme en politieke radicalisering. Terrorisme is een
landelijk thema en valt onder de verantwoordelijkheid van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
en Veiligheid (NCTV). In de landelijke systematiek worden terrorisme en andere vormen van moedwillig
handelen niet als apart crisistype onderscheiden. Moedwillig handelen wordt wel gezien als mogelijke
oorzaak voor meerdere crisistypen. De veiligheidsregio heeft hierin geen leidende rol, maar zal wanneer
nodig de landelijke aanwijzingen volgen.
Op basis hiervan is het advies aan het Algemeen Bestuur om terrorisme en politieke radicalisering niet
als prioritair incidenttype te beschouwen.
Lokale risico’s
Meerdere gemeenten geven aan dat er onvoldoende aandacht geschonken wordt aan de lokale risico’s,
zoals branden in rieten kappen, incidenten op het water en het ijs, opsporing en verwijdering van
conventionele explosieven, besmettelijke dierziekten en brandveiligheid op recreatieparken. Ondanks dat
de systematiek van het risicoprofiel geen ruimte biedt aan deze lokale risico’s, is er ruimte voor lokale
discussie over deze risico’s. Een groot gedeelte van deze risico’s vragen geen multi-aanpak en wordt
reeds binnen de procedures van de afzonderlijke kolommen van de veiligheidsregio geborgd.
Op basis hiervan is het advies aan het Algemeen Bestuur om lokale risico’s niet als prioritair incidenttype
te beschouwen, maar ruimte te bieden aan lokale discussie over deze risico’s.
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Zienswijze van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Het hoogheemraadschap wil graag de aandacht vestigen op de risico’s van overstroming vanuit zee,
verontreiniging van oppervlaktewater vanuit chemische bedrijven en extreme neerslag. Ze vindt het
opmerkelijk dat overstroming vanuit zee en wateroverlast door extreme neerslag niet is opgenomen in het
concept risicoprofiel. Ze wil het Algemeen Bestuur dan ook in overweging geven om deze scenario’s toe
te voegen aan het regionaal risicoprofiel.
Op basis van bovenstaande en de reacties uit de consultatieronde is het advies aan het Algemeen
Bestuur om overstromingsrisico’s als prioritair op te nemen in het beleidsplan voor de beleidsperiode
2015-2018. Het betreft in dit geval voortzetting van de bestaande activiteiten. Daarnaast is het advies aan
het Algemeen Bestuur om het scenario overstroming uit zee niet toe te voegen aan het huidige regionaal
risicoprofiel, maar om hier binnen de Stuurgroep Dijkringen 14, 15 en 44 aandacht voor te vragen.
Met betrekking tot verontreiniging van oppervlaktewater vanuit chemische bedrijven is het advies aan het
Algemeen Bestuur dit niet als prioritair incidenttype te beschouwen. Betrokkenheid van de
waterbeheerder bij incidenten is reeds geborgd en reguliere vergunningvoorschriften voorzien in het
voorkomen van verontreiniging bij interne incidenten.
Het advies aan het Algemeen Bestuur is eveneens om het scenario wateroverlast door extreme neerslag
niet toe te voegen aan het huidige risicoprofiel, maar Waternet als uitvoerende organisatie van het
hoogheemraadschap te verzoeken dit scenario uit te werken en in gezamenlijkheid met de
veiligheidsregio te komen tot oplossingen .

Zienswijze van het Openbaar Ministerie en de politie
Het Openbaar Ministerie en de politie geven aan geen aanvullingen te hebben op het regionaal
risicoprofiel. Wel wordt door het Openbaar Ministerie het risico dat de aanwezigheid van het mediapark
met zich meebrengt gemist.
Op basis van bovenstaande en de reacties uit de consultatieronde is het advies aan het Algemeen
Bestuur om de continuïteit van A-locaties en risicovolle kwetsbare objecten als prioritair incidenttype te
beschouwen.
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