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1. Overzicht 

Samenvatting 

Het regionaal crisisplan (RCP) beschrijft de inrichting van de regionale multidisciplinaire 

crisisorganisatie. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de organisatie in het kader 

van rampenbestrijding en crisisbeheersing worden vastgelegd. De organisatie is generiek en past zich 

aan de aard en omvang van het incident aan. Operationele eenheden worden flexibel naar behoefte 

ingezet. Op basis van het aantal uitvoerende eenheden bouwt zich een sturende (leidinggevende) en 

een ondersteunende (informatie en logistiek) structuur op. 

 

Inhoud van het document 

Dit document beschrijft de volgende onderwerpen. 
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2. Over dit document1 

Documentinformatie 

Dit document is de geactualiseerde versie van het Regionaal crisisplan Noord-Holland Noord versie 2.0   

Het regionaal crisisplan2021 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 27 mei 2021 

 

Doel 

Het RCP beschrijft de multidisciplinaire samenwerking bij crises en rampen.  

Belicht worden de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden binnen de 

rampenbestrijding en crisisbeheersing (cf. art. 16 Wvr). Dit document vormt de basis voor de 

operationele planvorming in Veiligheidsregio NHN.  

 

Voor wie 

Dit document is bestemd voor functionarissen die een relatie hebben met de rampenbestrijding en 

crisisbeheersing in de veiligheidsregio Noord-Holland Noord en wordt ter beschikking gesteld via de 

Toolbox Crisis. 

 

TVB 

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij dit document zijn: 

 

Wie TVB 

Teammanager Risico- en crisisbeheersing Opstellen van het document 

Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio NHN Vaststellen van het document 

Team Risico- en crisisbeheersing Beheren van het document 

 

Andere documenten: monodisciplinaire deelplannen 

Het RCP beschrijft de inrichting van de crisisorganisatie en op hoofdlijnen de uitvoering daarvan door 

coördinerende multidisciplinaire teams en monodisciplinaire uitvoeringsorganisaties. Een uitwerking 

van de uitvoering monodisciplinair wordt gedaan in de deelplannen van deze organisaties en zijn geen 

onderdeel van het RCP. 

 

Andere documenten: het regionaal risicoprofiel en operationele plannen 

In het regionaal risicoprofiel staat beschreven welke risicovolle objecten en scenario’s de regio Noord-

Holland Noord kent. De operationele maatregelen en afspraken tussen crisisorganisaties ten aanzien 

van deze risico’s staan beschreven in operationele plannen ten behoeve van de crisisorganisatie.  

De uitwerking in de operationele plannen is gebaseerd op de structuur en werkwijze als beschreven in 

het RCP. Waar van deze hoofdlijnen wordt afgeweken wordt dat in het betreffende operationele plan 

vermeld. 

  

 
1 Waar in dit document bij de aanduiding van een persoon of functionaris de mannelijke persoonsvorm wordt gebruikt, dient 
daaronder ook de vrouwelijke begrepen te worden. 
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3. Thema’s in ontwikkeling 

Inleiding 

De inhoud van het crisisplan is gebaseerd op de kaders als beschreven in de Wet veiligheidsregio’s 

(Wvr) en het Besluit veiligheidsregio’s (Bvr). Beschreven is hoe de crisisorganisatie in Noord-Holland 

Noord is ingericht en hoe uitvoering daarvan bij grootschalige incidenten en crises plaatsvindt. De 

belangrijkste actuele thema’s zijn hieronder beschreven. 
 

Netcentrische crisisbeheersing 

Een aantal jaren geleden heeft de netcentrische werkwijze haar intrede gedaan binnen de 

crisisbeheersing. Dit heeft zijn eerste uitwerking en concretisering gekregen binnen het 

informatiemanagement. Vanuit een strak gestuurd hiërarchische vorm van het delen van SitRap’s 

(situatierapportages) is de overstap gemaakt naar een vorm van ‘genetwerkte’ informatie-uitwisseling. 

Inmiddels is deze manier van informatie-uitwisseling stevig verankerd in de crisisbeheersing in 

Nederland. 

Het netcentrische gedachtengoed vindt inmiddels ook zijn weg in de manier waarop je crises kunt 

managen: als een netwerk van gelieerde functies en teams van betrokken partijen als leidende structuur 

waarbinnen het proces Leiding & Coördinatie vormt krijgt. Dit geldt uiteraard in beperkte mate voor de 

acute fase bij zogenaamde flitsrampen, maar is zeker van toepassing in dreigende crises of zich 

langzaam ontwikkelende crises. Voorbeelden hiervan zijn: stijgende waterstanden en dreigende 

overstromingen. Of in een situatie waarin een externe partij de feitelijke probleemhouder is (bijvoorbeeld 

bij verstoring van de drinkwatervoorziening). Daar waar er ruimte voor is kan een crisisorganisatie 

ingericht worden die het beste aansluit bij (een zich ontwikkelende) crisis, veelal zal de operationeel 

leider hier de initiator en verantwoordelijke in zijn. 

 

Crisispartners  

Passend bij de netcentrische benadering is de ontwikkeling dat crisisbeheersing gedragen wordt door 

de verbinding tussen, en samenwerking met alle betrokken partijen. Een crisisorganisatie in NHN dient 

te steunen op de pilaren van bestaande relaties met relevante partners. Dit krijgt vorm door in de 

voorbereiding op mogelijke ongevallen en crises met elkaar te hebben verkend welke afhankelijkheden 

en samenwerkingsvoordelen er zijn in het geval zich een dergelijke situatie zich zou aandienen. 

 

Crisiscommunicatie 

Onder invloed van snelgroeiende communicatie-platforms (sociale media) heeft crisiscommunicatie zich 

ontwikkeld tot een prominent proces in de crisisbeheersing.  

In 2020 is de Communicatieadviseur ROT toegevoegd aan de kernbezetting van het ROT met de 

insteek dat deze net als de informatiemanager een belangrijke adviseur is voor de Operationeel Leider 

en het gehele operationele team. Dit is in lijn met het Kabinetsstandpunt over de evaluatie van de Wet 

veiligheidsregio’s waarin wordt gesteld dat “Onderkend moet worden door alle betrokken crisispartners 

dat crisiscommunicatie een integraal onderdeel hoort te zijn van het proces van crisisbeheersing”. Of 

dit in de toekomst betekent dat crisiscommunicatie niet meer onder bevolkingszorg valt, maar een 

zelfstandige organisatie of kolom wordt, is op dit moment nog onduidelijk. 

 

Overgang naar de nafase 

Crisisbeheersing is niet ‘klaar’ als de acute fase achter de rug is. In veel gevallen moet er dan nog juist 

veel werk verzet worden. Het is daarom van groot belang dat deze overgang goed begeleid wordt, zodat 

de activiteiten in de nafase vloeiend van uit de acute fase kunnen opstarten en in eerste aanleg 

ondersteund worden vanuit de processen in de acute fase. Vanuit dit besef besteden de 

sleutelfunctionarissen hier bij het afronden van de acute fase voldoende aandacht aan en nemen hun 

verantwoordelijkheid daarin. 
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Monitoren en verbeteren 

Om de crisisorganisatie ‘bij de tijd’ te houden loopt een voortdurend proces van monitoren en 

verbeteren. Dit houdt onder andere in dat inzetten (multidisciplinair) geëvalueerd worden en dat 

conclusies en aanbevelingen leiden tot aanpassingen en verbeteringen van de sturende, uitvoerende 

en ondersteunende processen. Het team Risico- en crisisbeheersing voert dit proces uit en draagt zorg 

voor het doorvoeren van verbeteringen, bijvoorbeeld in operationele plannen en trainingen. Ook 

ervaringen van andere regio’s bij de inzet bij crises kunnen leiden tot aanpassingen. 
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4. Opschalen in acute / niet-acute situatie 

Inleiding 

De crisisorganisatie is inzetbaar voor acute en niet-acute situaties: incidenten, rampen en crises die niet 

via de reguliere processen kunnen worden opgepakt 

 

De acute situatie  

Bij een acute situatie moet onder tijdsdruk direct door de crisisorganisatie worden gehandeld en er wordt 

dan gebruikt gemaakt van een vooraf beschreven opschalingsmodel: het GRIP-model genoemd. De 

afkorting GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale IncidentbestrijdingsProcedure. Vanuit de 

dagelijkse routine (GRIP 0) kan worden opgeschaald naar verschillende regionale sturingsniveaus of 

bovenregionale sturingsniveaus. De crisisorganisatie kent (binnen het GRIP-model) verschillende 

niveaus met voor ieder niveau een sturend crisisteam (operationeel/ tactisch/ strategisch). Het GRIP-

model en de structuur die daarbij hoort wordt beschreven in hoofdstuk 7. 

 

De niet-acute situatie 

Bij een niet-acute crisis is er meer tijd beschikbaar voor afstemming in de crisisorganisatie en met 

partners. Er is dan meer gelegenheid om in te spelen op actuele en dreigende risico’s en daar de best 

passende crisisorganisatie aan te koppelen. 

In de niet-acute situatie, bijvoorbeeld in geval van een dreigende calamiteit, heeft de operationeel leider 

een sleutelrol bij het bepalen van de passende crisisorganisatie. Hij stemt (indien relevant) af met 

burgemeester/ voorzitter veiligheidsregio, ROT functionarissen (bijvoorbeeld in een pre-ROT) en andere 

betrokken partijen. 

De directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de teammanager Risico- en crisisbeheersing 

kunnen de operationeel leider een aanwijzing tot opschaling geven.  

Bij het inrichten van de crisisorganisatie kunnen onderdelen van de GRIP-structuur of haar 

coördinerende teams worden ingezet, maar ook andere onderdelen of functionarissen kunnen hiervan 

deel uitmaken. 
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5. Bevoegd gezag en operationele leiding 

Inleiding  

In dit hoofdstuk wordt toegelicht wat wordt verstaan onder bevoegd gezag en operationele leiding. 

 

Coördinatieniveaus 

Buiten de opgeschaalde crisissituatie wordt hulp verleend door de (samenwerkende) hulpverlenings-

diensten; afstemming vindt plaats tijdens het zogenaamde motorkapoverleg. 

De opgeschaalde crisisorganisatie kent de volgende sturingsniveaus: 

 Bestrijden van een incident ter plaatse (GRIP1) 

 Beheersen van een incident op afstand (GRIP 2) 

 Besturen van de crisisorganisatie op gemeentelijk niveau (GRIP 3) 

 Besturen van de crisisorganisatie op regionaal niveau (GRIP 4) 

 Besturen van de crisisorganisatie op interregionaal niveau (GRIP 5) 

 

Operationele leiding 

Operationele leiding is de bevoegdheid tot het, in opdracht van het bevoegd gezag, geven van bindende 

aanwijzingen aan commandanten/ hoofden van de bij de bestrijding van het incident samenwerkende 

operationele diensten, zonder daarbij te treden in de bevoegdheden van deze functionarissen over de 

wijze van uitvoeren van de taken. Elk sturingsniveau binnen de crisisbeheersing of incidentbestrijding 

kent een eenhoofdige operationele leiding. 

 

Bevoegd gezag 

In de rampenbestrijding heeft de burgemeester de rol van het bevoegd gezag en heeft hij het opperbevel 

over de operationele diensten. Sommige incidenten kennen ook andere functionarissen in de rol van 

het bevoegde gezag. Zo heeft in het geval van handhaving van de rechtsorde de (hoofd)officier van 

Justitie de rol van bevoegd gezag. Daarnaast zijn er bijzondere bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden die beschreven worden in de ‘bestuurlijke netwerkkaarten crisisbeheersing’. 

 

Burgemeester 

De burgemeester heeft binnen zijn gemeente het opperbevel in geval van een ramp of van ernstige 

vrees voor het ontstaan daarvan binnen zijn gemeente. De burgemeester heeft de volgende taken: 

 Beslisser: nemen van strategische beslissingen; 

 Boegbeeld: functioneren als boegbeeld in de crisiscommunicatie; 

 Burgervader: klaarstaan als burgervader (of -moeder) voor de bevolking.  
 
Voorzitter veiligheidsregio 

In geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis of van ernstige vrees voor het 

ontstaan daarvan, waarvoor bestuurlijke coördinatie noodzakelijk is kan de voorzitter VR een regionaal 

beleidsteam (RBT) bijeenroepen en is hij, voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de betrokken 

gemeenten, bevoegd toepassing te geven aan de artikelen 4, 5, 6 en 7 van de Wet Veiligheidsregio’s. 

  

De voorzitter van de veiligheidsregio heeft de volgende taken: 

 Nemen van strategische beslissingen; 

 Functioneren als regionaal boegbeeld in de crisiscommunicatie; 

 Als meerdere veiligheidsregio’s bij de ramp zijn betrokken, met de betrokken voorzitters VR 

afstemmen en afspraken maken over de coördinatie van de rampbestrijdingsprocessen (met 

mogelijkheid om op te schalen naar GRIP 5). 
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Rijksheren 

Rijksheren zijn bij AMvB aangewezen functionarissen, die in buitengewone omstandigheden 

noodbevoegdheden namens de vakminister kunnen uitoefenen. Ze komen in beeld als een vitaal belang 

wordt bedreigd en de normale bevoegdheden ontoereikend zijn om die dreiging aan te pakken. Zij 

oefenen de hun gemandateerde bevoegdheden zoveel mogelijk uit na overleg met de voorzitter van de 

veiligheidsregio. In Noord-Holland Noord zijn de volgende Rijksheren benoemd: 

 

Ministerie Rijksheer 

Ministerie van BZK - Commissaris van de Koning 

Ministerie van I&M 

 

- Hoofdingenieur-Directeur van een regionale dienst van  

  Directoraat Rijkswaterstaat 

Ministerie van Defensie - Hoofd Facilitair Steunpunt Nieuwe Haven van de 

  Koninklijke Marine  

- Directeur Kustwacht 

Ministerie van EZ 

 

- Directeur Kamer van Koophandel Noordwest-Holland 

- Regioambassadeur van een vestiging van directie Regio 

  en Ruimtelijke Economie 

Ministerie van VWS - Aangewezen inspecteur gezondheidszorg 

 

Rijk 

Op rijksniveau is de Ministeriele Commissie Crisisbeheersing (MCCb), voorgezeten door de Minister 

van Veiligheid en Justitie of Minister-president, belast met de coördinatie van de intersectorale 

crisisbeheersing en besluitvorming over de samenhangende aanpak daarvan. 
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6. Onderdelen crisisorganisatie 

Inleiding 

Voor het aansturen van de crisisorganisatie in de veiligheidsregio bestaan de volgende organisaties of 

crisisteams: 

 Meldkamer (MK NH) 

 Commando plaats incident (CoPI) 

 Regionaal operationeel team (ROT) 

 Gemeentelijk beleidsteam (GBT) 

 Regionaal beleidsteam (RBT) 

 

Op landelijk niveau zijn ter ondersteuning beschikbaar: 

 Landelijk operationeel crisiscentrum (LOCC) 

 Nationaal Crisiscentrum (NCC) 

 Departementaal Coördinatiecentrum (DCC) 

 Ministeriele Commissie Crisisbeheersing (MCCb) 

 

Hieronder worden de regionale teams en organisaties beschreven. 

 

Meldkamer Noord-Holland  

De meldkamer voor de veiligheidsregio NHN is Meldkamer Noord-Holland, onderdeel van de landelijke 

meldkamerorganisatie en gehuisvest in Haarlem. De meldkamer heeft als basistaak het ontvangen van 

hulpaanvragen en meldingen van incidenten en het op basis daarvan inzetten van passende 

hulpverlening. 

Bij grootschalige incidenten of (dreigende) crisis zorgt zij tevens voor de eerste coördinatie van de inzet 

van hulpverleningsdiensten en het zo spoedig mogelijk alarmeren van onderdelen van de 

crisisorganisatie (en, indien nodig, een grootschalige alarmering). 

In geval van opschaling van de crisisorganisatie draagt zij zorg voor het -op grond van de beschikbare 

gegevens- beschikbaar stellen van een zo volledig mogelijke beschrijving van het incident aan de 

onderdelen van de crisisorganisatie en aan andere functionarissen en eenheden (een en ander conform 

het Besluit Veiligheidsregio’s) 

 

Hiermee verzorgt Meldkamer Noord-Holland het proces ‘melden & alarmeren’ en de uitvoering van het 

proces ‘op- & afschalen’ voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
 

Commando plaats incident (CoPI) 

Het commando plaats incident (CoPI) is een team dat leiding geeft aan de bestrijding van het incident 

ter plaatse. Het CoPI heeft de volgende taken: 

 Inzetten, coördineren en aansturen van eenheden die bij de bestrijding van het incident zijn 

betrokken; 

 Verzorgen van woordvoering namens het CoPI aan de media ter plaatse; 

 Ontwikkeling van relevante scenario’s voor de ontwikkeling van het incident op de korte termijn (< 

4 uur). 
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De samenstelling van het CoPI wordt bepaald door de leider CoPI. Het team bestaat in basis uit de 

volgende functionarissen: 

 Leider CoPI 

 Officier van dienst bevolkingszorg 

 Officier van dienst brandweerzorg 

 Officier van dienst geneeskundige zorg 

 Officier van dienst politiezorg 

 Communicatieadviseur CoPI (Voorlichter van Dienst) 

 Informatiemanager 

 Geo-informatiemedewerker 

Andere officieren van dienst of liaisons van andere betrokken partijen kunnen worden toegevoegd. 

 

De leden van het CoPI hebben de uitvoering van hun taken aangevangen binnen 30 minuten na 

alarmering. 

 

Regionaal Operationeel team (ROT) 

Het regionaal operationeel team (ROT) geeft leiding aan de beheersing van het incident (in principe) 

vanuit het regionaal coördinatiecentrum (RCC) in Alkmaar. Het ROT heeft de volgende taken: 

 Aansturen van de totale operationele inzet, met eventueel meerdere CoPI’s 

 Betrekken van, en afstemmen met alle betrokken partijen  

 Bewaken van de continuïteit van de multidisciplinaire operationele inzet 

 Uitvoeren van een impactanalyse van het incident of (dreigende) crisis en het ontwikkelen van 

scenario’s voor de ontwikkeling daarvan.  

 Adviseren van het gemeentelijk of regionaal beleidsteam  

 

De samenstelling van het regionaal operationeel team (ROT) wordt bepaald door de operationeel leider. 

Het team bestaat (in eerste aanleg) ten minste uit de volgende functionarissen: 

 Operationeel leider 

 Algemeen commandant bevolkingszorg 

 Communicatieadviseur ROT 

 Algemeen commandant brandweerzorg 

 Algemeen commandant geneeskundige zorg 

 Algemeen commandant politiezorg 

 Informatiemanager  

 Verslaglegger 

 Geo-informatiemedewerker 

 Regionaal militair operationeel adviseur (RMOA) 

Vertegenwoordigers van andere betrokken partijen kunnen worden toegevoegd.  

 

De leidinggevenden binnen het ROT beginnen met de uitvoering van hun taken binnen 45 minuten na 

alarmering, met uitzondering van de Informatiemanager, die binnen 30 minuten begint. 

 

Als een fysieke bijeenkomst van het ROT niet mogelijk of wenselijk is, vergadert het ROT (geheel of 

gedeeltelijk) via telefoon- of videoverbinding.  
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Secties van het ROT 

Het ROT bestaat uit een aantal secties: 

 Bevolkingszorg (met het onderdeel ‘Taakorganisatie Crisiscommunicatie’) 

 Brandweerzorg 

 Geneeskundige zorg 

 Informatiemanagement 

 Politiezorg 

 

Behalve als compleet ROT, kunnen individuele sectie(s) -afhankelijk van de situatie- operationeel 

gemaakt worden: flexibel opschalen. De mogelijkheid bestaat om secties in te zetten passend bij de 

aard en omvang van een incident. Iedere discipline bepaalt zelf voor welke processen de sectie wordt 

ingericht. 

 

De secties beginnen met de uitvoering van hun taken binnen een uur na alarmering, met uitzondering 

van de sectie informatiemanagement, die binnen 45 minuten begint. 

 

Gemeentelijk beleidsteam (GBT) 

De leden van het gemeentelijk beleidsteam (GBT) hebben als taak de burgemeester te ondersteunen 

door hem of haar te voorzien van (strategisch) advies. De Officier van Justitie heeft, afhankelijk van de 

aard van het incident, de rol van bevoegd gezag. 

 

De samenstelling van het GBT wordt bepaald door de burgemeester. Het team bestaat in eerste aanleg 

tenminste uit de volgende functionarissen: 

 Burgemeester 

 Officier van Justitie 

 Strategisch adviseur bevolking (gemeentesecretaris) 

 Directeur van dienst Veiligheidsregio (advies vanuit brandweer- en geneeskundige zorg) 

 Strategisch adviseur politiezorg (eenheidsleiding politie) 

 Communicatieadviseur BT 

 Informatiecoördinator 

 Procesondersteuner 

 Verslaglegger 

Het GBT kan worden uitgebreid met functionarissen van crisispartners of liaisons. 

 

Het GBT begint met de uitvoering van haar taak binnen 1 uur na alarmering. 

 

Regionaal beleidsteam (RBT) 

Het regionaal beleidsteam adviseert de voorzitter van de veiligheidsregio. 

 

De samenstelling van het RBT wordt bepaald door de voorzitter van de veiligheidsregio.  

Het team bestaat in eerste aanleg ten minste uit de volgende functionarissen: 

 Voorzitter veiligheidsregio 

 Burgemeesters van de betrokken gemeenten 

 Hoofdofficier van Justitie 

 Strategisch adviseur bevolkingszorg (gemeentesecretaris) 

 Directeur van dienst Veiligheidsregio (voor advies geneeskundige- en brandweerzorg) 

 Strategisch adviseur politiezorg (eenheidsleiding politie) 

 Communicatieadviseur BT 

 Verslaglegger 

 Informatiecoördinator 
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Wanneer het waterschap betrokken is, wordt de dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier (HHNK) uitgenodigd voor het RBT. Daarnaast worden functionarissen uitgenodigd 

wiens aanwezigheid van belang is. 

 

De burgemeester van een betrokken gemeente kan zich in het RBT laten vertegenwoordigen door de 

loco-burgemeester met mandaat. Indien fysieke deelname aan het RBT niet mogelijk of wenselijk is, 

vergadert het RBT (als geheel of gedeeltelijk) via telefoon- of videoverbinding. 

 

De voorzitter van de veiligheidsregio neemt primair strategische besluiten in afstemming en overleg met 

de betrokken burgemeesters. Na afloop van de ramp of crisis brengt de voorzitter VR schriftelijk verslag 

uit aan de raden van de betrokken gemeenten over het verloop van de gebeurtenissen en de besluiten 

die hij heeft genomen 
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7. Het grip-model 

Inleiding 

In het voorgaande werd reeds gesproken over het grip-model. In dit hoofdstuk wordt het wordt het nader 

toegelicht. 

 

Schematisch overzicht 

Schematisch ziet de multidisciplinaire crisisorganisatie er als volgt uit:   

 

GRIP  Coördinatieniveau 

GRIP 0 Hulpverlening vanuit de dagelijkse routine, waarbij: 

 de bestrijding van het incident valt binnen de reguliere werkwijzen van de betrokken 

operationele diensten; 

 multidisciplinaire afstemming indien noodzakelijk plaatsvindt in een 

motorkapoverleg. 

GRIP 1 Multidisciplinaire bestrijding van een incident ter plaatse, waarbij: 

 een CoPI wordt ingezet; 

 operationele afstemming en aansturing plaatsvindt onder eenhoofdige aansturing 

van een leider CoPI. 

GRIP 2 Multidisciplinaire beheersing van een incident op afstand, waarbij: 

 incident- en effectbestrijding te omvangrijk is voor het CoPI; 

 tenminste een ROT wordt ingezet en mogelijk één of meer CoPI’s; 

 tactische afstemming en aansturing plaatsvindt onder eenhoofdige aansturing van 

een operationeel leider; 

 multidisciplinaire logistieke ondersteuning noodzakelijk is. 

GRIP 3 Bestuurlijke aansturing van de crisisorganisatie op gemeentelijk niveau, waarbij: 

 één of meer CoPI’s, een ROT en een GBT worden ingezet; 

 strategische afstemming en aansturing plaatsvindt onder eenhoofdige aansturing 

van een burgemeester. 

GRIP 4 Besturing van de crisisorganisatie op regionaal niveau, waarbij: 

 het incident of de crisis van meer dan plaatselijke betekenis is; 

 een RBT en een ROT worden ingezet; 

 mogelijk één of meer CoPI’s worden ingezet; 

 strategische afstemming en aansturing plaatsvindt onder eenhoofdige aansturing 

van de voorzitter van de veiligheidsregio; 

 de voorzitter van de veiligheidsregio het bevoegd gezag bekleedt. 

GRIP 5 Besturing van de crisisorganisatie op interregionaal niveau, waarbij: 

 behoefte is aan interregionale operationele, tactische en/of bestuurlijke coördinatie; 

 meerdere regio’s betrokken zijn; 

 in beginsel de bronregio coördinerend is; 

 de voorzitters van de betrokken regio’s hun bevoegdheden behouden. 



Regionaal Crisisplan 2021  Pagina 13 van 27 

 
 

 

 

  

Regionaal operationeel team (ROT) 

Operationeel leider 

 

 

 

 

Communicatieadviseur, informatiemanager, verslaglegger, geo-informatiemedewerker, 

RMOA, liaisons 

Bevoegd gezag 

Regionaal of 

gemeentelijk 

beleidsteam 

AC bevolkingszorg AC brandweerzorg AC geneeskundige 

zorg 

AC politiezorg 

Eenheden 

Bevolkingszorg Brandweerzorg Geneeskundige 

zorg 

Politiezorg 

Commando Plaats Incident (CoPI) 
Leider CoPI 

  

  

  

 

Communicatieadviseur, informatiemanager, geo-informatiemedewerker, liaisons 

OvD 

bevolkingszorg 

OvD 

brandweerzorg 

OvD genees-

kundige zorg 

OvD 

politiezorg 



Regionaal Crisisplan 2021  Pagina 14 van 27 

8. Alarmeren en opschalen 

Inleiding 

Het optreden bij een grootschalig incident of een (dreigende) crisis start bijna altijd met meldingen bij 

de meldkamer, die naar aanleiding daarvan actie onderneemt. Hoe de processen in de meldkamer 

verlopen, wordt hieronder beschreven. 

 

Alarmeren 

Bij grootschalige incidenten of (dreigende) crisis draagt Meldkamer Noord-Holland voor de eerste 

coördinatie van de inzet van hulpverleningsdiensten en het zo spoedig mogelijk alarmeren van 

onderdelen van de crisisorganisatie (en indien nodig een grootschalige alarmering) in overeenstemming 

met de afspraken die daarover gemaakt zijn met VR NHN. 

 

Opschalen volgens het GRIP-model (acute situatie) 

Bevoegdheid: 

Het besluit tot multidisciplinair opschalen kan genomen worden door de burgemeester of door 

functionarissen die: 

 handelen op basis van een vooraf beschreven inzetvoorstel (centralist meldkamer NH); 

 vanwege hun functie bevoegd zijn (calamiteitencoördinator, officieren van dienst, leider CoPI, 

operationeel leider, directeur van dienst VR NHN, districtsleiding politie NH); 

 behoefte hebben aan eenhoofdige multidisciplinaire coördinatie door een leider CoPI (officieren van 

dienst). 

 

Overleg 

Indien mogelijk vindt voor het besluit tot opschalen overleg plaats met de verantwoordelijke in het naast 

hogere niveau. 

 

Opschalen naar Overleg met 

GRIP 1 Leider CoPI 

GRIP 2 Operationeel leider 

GRIP 3 NB Besluit uitsluitend door de burgemeester (na overleg met de OL) 

GRIP 4 NB Besluit uitsluitend door Voorzitter veiligheidsregio 

GRIP 5 Voorzitters betrokken veiligheidsregio’s 

 

Opschalingsscenario’s 

In sommige gevallen vindt opschaling plaats aan de hand van vastgestelde operationele plannen (ramp- 

of incidentbestrijdingsplannen) of voorbereide inzetvoorstellen.  

 

Inzet zonder GRIP-opschaling 

Naast inzet bij een ramp of crisis kan de crisisorganisatie ook ondersteunen bij (omvangrijke) incidenten 

die niet leiden tot GRIP-opschaling. Gecoördineerde inzet van diensten of organisaties is (nog) niet 

nodig, maar de impact is dusdanig dat het incident niet kan worden opgepakt binnen de reguliere 

processen. Een gemeente of organisatie kan een beroep doen op de crisisorganisatie via de 

operationeel leider, die vervolgens in afstemming met bestuur bepaalt hoe en op welke wijze de 

crisisorganisatie kan ondersteunen. 
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Waarschuwen bevolking  

Bij een (dreigende) ramp of noodsituatie worden aanwezigen in de directe omgeving van het incident 

geïnformeerd over de situatie. Via de meldkamer kan een NL-Alert bericht worden verstuurd dat 

binnenkomt op alle mobiele telefoons in het geselecteerde uitzendgebied. Hiertoe is door de 

veiligheidsregio’s binnen het werkingsgebied van Meldkamer Noord-Holland een gezamenlijke 

procedure ‘Waarschuwen bevolking’ opgesteld. Daarin staat ook beschreven hoe kan worden 

omgegaan met het sirenenetwerk (WAS-palen en de rampenzender NH Nieuws).  

De berichtgeving zal erop gericht zijn zo specifiek mogelijk aan te geven wat er aan de hand is en wat 

aanwezigen op dat moment het beste kunnen doen om zichzelf of anderen in veiligheid te brengen. 

Het informeren van de bevolking is een wettelijke verantwoordelijkheid van de burgemeester; in acute 

situaties hebben de calamiteitencoördinator van de meldkamer, de officieren van dienst, 

taakcommandant brandweer, leider CoPI en de operationeel leider het mandaat om NL-Alert in te zetten 

zonder dit eerst te moeten afstemmen.  
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9. Afschalen en nafase 

Inleiding 

Na verloop van tijd zal de behoefte ontstaan om de organisatie die in het leven is geroepen om het 

incident te bestrijden, af te schalen. Afschalen van de crisisorganisatie kan alleen als afspraken zijn 

gemaakt voor de overdracht naar de herstelfase (nafase). De verantwoordelijke binnen de 

crisisorganisatie draagt er zorg voor dat de overdracht gedegen en volledig plaats vindt. 

 

Bevoegd tot afschalen binnen het GRIP-model. 

De bevoegdheid om af te schalen varieert per GRIP-niveau.  

 Bij bestuurlijke afschaling vanuit GRIP 5 wordt in het coördinerend orgaan besloten om het niveau 

GRIP5 te verlaten; 

 Bij bestuurlijke afschaling vanuit GRIP 4 besluit de voorzitter van de veiligheidsregio om af te 

schalen. Hij laat zich door de operationeel leider adviseren over het nieuw te hanteren GRIP-niveau; 

 Bij bestuurlijke afschaling vanuit GRIP 3 besluit de burgemeester om af te schalen. Hij laat zich door 

de operationeel leider adviseren over het nieuw te hanteren GRIP-niveau; 

 Bij operationele afschaling vanuit GRIP 2 besluit de operationeel leider in overleg met de 

burgemeester om af te schalen. Hij laat zich daarbij adviseren door de leider CoPI en het ROT; 

 Bij operationele afschaling vanuit GRIP 1 besluit de leider CoPI om af te schalen. Hij informeert de 

burgemeester van de betrokken gemeente hierover. 

 

Maatwerk bij afschalen 

Afschalen hoeft niet ‘van boven naar beneden’ te lopen. Het kan zo zijn dat er voor een CoPI geen taak 

meer is, terwijl het ROT nog volop bezig is. Het opheffen van een crisisteam is alleen mogelijk als het 

crisisteam daarboven daar mee instemt. 

 

Nafase 

De coördinatie van de activiteiten in de acute fase van een calamiteit of crisis vindt plaats door een 

specifiek daarvoor ingerichte crisisorganisatie. Na verloop van tijd zal de noodzaak voor het 

instandhouden daarvan afnemen. Het is zeer goed mogelijk dat er nog een (groot) aantal taken zijn die 

moeten leiden naar een situatie zoals die er voor de crisis was. Deze taken behoeven niet meer door 

een specifieke crisisorganisatie te worden uitgevoerd, maar overgedragen naar – bijvoorbeeld - een 

gemeentelijke (project)organisatie.  

Deze overgang wordt begeleid binnen het proces bevolkingszorg. Hier wordt ervoor gezorgd dat 

herstelactiviteiten die benodigd zijn als gevolg van de crisis worden overgedragen. Ingeval van een 

GRIP1-situatie wordt dat begeleid door de OvD-bevolkingszorg. Als de sectie bevolkingszorg 

operationeel is, zal deze daarvoor zorg dragen. 

De operationeel leidinggevende is er voor verantwoordelijk dat deze overdracht op goede wijze plaats 

vindt. 

 

Evalueren 

Direct na de afschaling zorgt de voorzitter van een multidisciplinair team voor een debriefing van het 

incident. Hiervan wordt een verslag gemaakt. Binnen Veiligheidsregio NHN worden GRIP-incidenten 

geëvalueerd volgens een vastgestelde multidisciplinaire evaluatieprocedure. Indien van toepassing 

worden crisispartners bij de evaluatie betrokken. 
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10. Informatiemanagement 

Inleiding 

Een goede uitwisseling van informatie binnen de crisisorganisatie is cruciaal voor een effectieve 

bestrijding van incidenten. Daarvoor wordt een netwerk van informatieknooppunten ingericht. Voor de 

informatie-uitwisseling wordt gebruik gemaakt van LCMS, een digitaal platform voor informatie-

uitwisseling en communicatie. In het “Handboek informatievoorziening bij grootschalige incidenten” 

wordt beschreven hoe dit informatienetwerk wordt ingericht en hoe dit in de praktijk dient te functioneren. 

 

Netcentrisch werken 

De manier van informatie-uitwisseling tussen de partijen die bij een incident of crisis betrokken zijn, is 

gebaseerd op een gedeeld interactief netwerk. Een concept waarbij besluitvormers, 

informatieleveranciers en eenheden op hetzelfde moment over dezelfde (feitelijke) informatie kunnen 

beschikken. Hierdoor wordt snellere en efficiëntere besluitvorming mogelijk en wordt anticiperend 

handelen bevorderd. 

 

Totaalbeeld 

De informatieorganisatie is er op gericht om binnen de hoofdstructuur van de crisisorganisatie bij 

opschalingsituaties snel te komen tot één beeld van de situatie. Dit totaalbeeld wordt met de 

verschillende teams gedeeld en dient als basis voor de te nemen besluiten en in te zetten acties. 

 

Netwerk 

Het gedeeld beeld (totaalbeeld) komt tot stand in een netwerk waarbinnen informatie-uitwisseling plaats 

vindt. Elke deelnemende partij in de bestrijding van een incident beschikt over een informatieknooppunt: 

Dat is een portaal voor de uitwisseling van informatie. Via dat portaal bereikt informatie de betreffende 

partij of wordt informatie van die partij gedeeld met anderen. Alle knooppunten samen vormen een 

netwerk waarin gezamenlijk de verantwoordelijkheid wordt gedragen voor een goed functionerende 

informatie-uitwisseling en een volledig en actueel totaalbeeld. 

Elk knooppunt wordt operationeel gemaakt en gehouden door een persoon die zorgt dat de 

informatiestromen op de juiste manier verlopen: een informatiemanager (in een coördinerend team) of 

hoofd-informatie (in de secties van het ROT)  

 

Regie op totaalbeeld 

De regiefunctie is nodig om te zorgen dat het beeld niet alleen goed leesbaar en begrijpelijk is, maar 

ook integer en waar mogelijk gevalideerd. De regie over het totaalbeeld wordt (afhankelijk van de GRIP-

fase) gevoerd door calamiteitencoördinator van MK NH, de informatiemanager van het CoPI of ROT.  

In geval van GRIP 5 ligt de regie over de informatievoorziening bij de informatiemanager van de 

coördinerende regio. 
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11. Bevolkingszorg 

Inleiding 

De gemeentelijke activiteiten bij een crisissituatie noemen we ‘bevolkingszorg’. Binnen Veiligheidsregio 

Noord-Holland Noord (VR NHN) is een deel van de bevolkingszorgtaken regionaal georganiseerd. In 

2015 is daartoe het Expertteam Bevolkingszorg opgericht. Dit team staat ten dienste van alle gemeenten 

en bestaat uit experts 24/7 beschikbaar zijn voor sleutelfuncties in de crisisteams CoPI, ROT, sectie 

Bevolkingszorg en het beleidsteam.  

Voor de gemeentelijke taken op het gebied van crisisbeheersing en bevolkingszorg hebben de 

gemeenten diverse functies ingericht om de benodigde lokale taken uit te voeren en het expertteam met 

expertise te ondersteunen. Deze functies en taken zijn beschreven in het Handboek lokale 

bevolkingszorg.  

 

Zoals in hoofdstuk 3 benoemd heeft Crisiscommunicatie een prominente plaats ingenomen in de 

crisisbeheersing. In de organisatiestructuur maakt het nog deel uit van bevolkingszorg. 

Een en ander wordt verder uitgewerkt in het “Deelplan bevolkingszorg” 

 

Bevolkingszorg - hoofdtaken 

Bevolkingszorg kent drie hoofdtaken: 

 Acute zorg 

o Opvangen (en verzorgen) van daklozen, evacués, dieren 

o Verplaatsen van mens en dier 

o Voorzien in primaire levensbehoeften (voedsel, drinkwater, nutsvoorzieningen) 

o Slachtoffers registreren (beperkt) 

o Verwanten informeren 

o Ruimtebeheer en milieuzaken (betreft de gevolgen voor mensen, dieren, gebouwen en 

groen) 

 

 Herstelzorg 

o Herhuisvesting 

o Preparatie nafase (herstel naar normale situatie) 

o Bijzondere uitvaartzorg (grootschalig opbaren en begraven, maatschappelijke 

rouwverwerking) 

o (Psychosociale) nazorg 

o Herstel infrastructuur 

 

 Crisiscommunicatie  

o Informatievoorziening (wat is er aan de hand) 

o Schadebeperking (handelingsperspectief geven) 

o Betekenisgeving 

 

Daarnaast zijn er ondersteunende taken, zoals: 

o Juridische zaken (o.a. noodbevel/ noodverordening) 

o Financiën 
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Sectie bevolkingszorg 

De algemeen commandant bevolkingszorg geeft leiding aan de kolom bevolkingszorg en zorgt voor 

aansturing van de processen. De sectie bevolkingszorg ondersteunt de algemeen commandant 

bevolkingszorg bij de uitvoering en aansturing van de processen bevolkingszorg. De sectie 

bevolkingszorg bestaat in ieder geval uit de volgende functies: 

 Algemeen commandant (AC) 

 Coördinator Acute Zorg 

 Coördinator Herstelzorg 

 Hoofd Informatie (HIN) 

Het is mogelijk de sectie uit te breiden met medewerkers van gemeenten. 

 

Crisiscommunicatie - taak 

Het proces crisiscommunicatie is gericht op het zo snel mogelijk feitelijk (juist) informeren van de 

bevolking, waar nodig het communiceren van concrete instructie (handelingsperspectief) en het duiden 

van de ramp of crisis (betekenisgeving). Doelgroepen van het proces zijn: getroffenen (gedupeerden, 

verwanten), pers (offline en online media) en belangstellenden (publiek). 

 

Omgevingsbeeld 

Voor het proces crisiscommunicatie is het van belang snel een beeld te krijgen van wat er leeft en speelt 

ten aanzien van de ramp of crisis, om de impact op de samenleving te kunnen duiden. Op basis van dit 

omgevingsbeeld –dat deel uitmaakt van het totaalbeeld van de informatieorganisatie en continu wordt 

gemonitord– worden in de taakorganisatie crisiscommunicatie een omgevingsanalyse, aanpak en 

advies bepaald.  

 

Taakorganisatie Crisiscommunicatie 

Voor de uitvoering van het proces crisiscommunicatie en de bijbehorende taken beschikt de algemeen 
commandant over een Hoofd Crisiscommunicatie. Dit hoofd stuurt eigenstandig de taakorganisatie 
crisiscommunicatie aan en stemt daarover zo nodig af met de algemeen commandant. 
 
Het Hoofd Crisiscommunicatie heeft de beschikking over 

 Omgevingsanalisten 

 Pers- en publieksvoorlichters 

 Hoofd Informatie Bevolkingszorg 

Deze functies worden opgeroepen naar behoefte en op basis van vrije instroom. 

Verder stuurt het Hoofd Crisiscommunicatie vanaf GRIP 2 of bij mono-opschaling de 

communicatieadviseurs CoPI, ROT en BT aan. 

 

Locatie 

De sectie Bevolkingszorg -inclusief de taakorganisatie Communicatie- werkt vanuit het regionaal 

coördinatiecentrum (RCC) te Alkmaar. 

 

Uitvoering 

Op de plaats incident worden de bevolkingszorgtaken uitgevoerd door de officier van dienst (of door 

anderen onder zijn leiding) en de communicatieadviseur CoPI (voorlichter van dienst). Deze 

functionarissen worden bij de uitvoering van hun taken ondersteund door de algemeen commandant 

bevolkingszorg, het hoofd crisiscommunicatie en zijn sectie.  
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12. Brandweerzorg 

Inleiding 

De inrichting van de crisisorganisatie voor brandweerzorg is in handen van Brandweer NHN, deze is 

gebaseerd op de visie grootschalig brandweeroptreden De organisatie bestaat uit een sectie 

brandweerzorg met een algemeen commandant aan het hoofd. Inhoudelijk is dit verder uitgewerkt in 

het “Deelplan brandweerzorg” 

 

Brandweerzorg 

De brandweer heeft de volgende hoofdtaken: 

 Bron- en emissiebestrijding 

 Redding 

 Ontsmetting  

Daarnaast zijn er twee ondersteunende taken: 

 Informatiemanagement 

 Ondersteuningsmanagement 

 

Sectie brandweerzorg 

Binnen de sectie brandweerzorg worden alle taakorganisaties aangestuurd door een hoofd. De 

algemeen commandant brandweerzorg bepaalt de omvang en de samenstelling van de sectie. In de 

regio Noord-Holland Noord worden bij opschaling in ieder geval de volgende functies geactiveerd: 

 Algemeen commandant (AC) 

 Hoofd bron/emissiebestrijding (HBE) 

 Hoofd ondersteuning (HON) 

 Hoofd informatie (HIN) 

 

Locatie 

De sectie brandweerzorg werkt vanuit het regionaal coördinatiecentrum (RCC). 

 

Uitvoering brandweerzorg 

Basisbrandweerzorg omvat de klussen tot en met de inzet van drie tankautospuiten. Daarboven is 

sprake van grootschalig optreden. De basiseenheid voor grootschalig optreden bestaat uit een 

basispeloton met vier tankautospuiten onder leiding van een pelotonscommandant. Daarnaast zijn er 

eenheden die boven deze standaard werken, zoals grootschalige redding en ontsmetting. Dit zijn 

landelijk georganiseerde specialismen. De taken brandweerzorg worden uitgevoerd door operationele 

eenheden onder leiding van de algemeen commandant brandweerzorg. Op de incidentlocatie is de 

taakcommandant operationeel verantwoordelijk. 

 

Bron- en emissie bestrijding 

De hoofdtaak bron- en emissiebestrijding wordt verdeeld in de volgende deeltaken: 

 Bronbestrijding: 

 Brandbestrijding 

 Hulpverlening 

 Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS) 
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Als aanvulling op de basiszorgeenheden biedt het basispeloton brandweer extra slagkracht bij de 

bestrijding van basisincidenten. Als er voor de bestrijding een specialistische behoefte ontstaat kan het 

basispeloton worden aangevuld met één of meerdere van de volgende pelotons: 

 grootschalige watervoorziening  

 natuurbrandbestrijding  

 specialistische blussing 

 redding en technische hulpverlening 

 logistiek en ondersteuning 

 

Redding 

De hoofdtaak redding wordt verdeeld in de volgende deeltaken: 

 (Specialistische) redding 

 Technische hulpverlening 

 Urban search and rescue (USAR) 

 

Voor de standaardopdracht redding (grootschalig ongeval) is het basispeloton brandweer geschikt. 

Indien nodig kan als aanvulling hierop een peloton redding en hulpverlening worden gealarmeerd. Dit 

peloton ondersteunt het basispeloton bij meer complexe hulpverleningsinzetten zoals treinongevallen, 

instortingen. Voor specialistische klussen is nationaal het USAR-team geformeerd. Het peloton USAR 

biedt hulp na aardbevingen, ongevallen in tunnels, instortingen van grote gebouwen, een zeebeving of 

vloedgolf, orkaan, e.d. 

 

Ontsmetting 

De hoofdtaak ontsmetting wordt verdeeld in de volgende deeltaken: 

 Ontsmetting mens en dier 

 Ontsmetting voertuigen 

 Ontsmetting infrastructuur 

 

In aanvulling op het basispeloton beschikt de regio NHN over een peloton incidentbestrijding gevaarlijke 

stoffen (IBGS). Dit peloton wordt ingezet bij een emissie van gevaarlijke stoffen en de ontsmetting van 

eigen eenheden en kleine aantallen slachtoffers (maximaal 10). Als de taakstelling de capaciteit van het 

eigen peloton overstijgt kan vanuit het landelijk specialisme IBGS een grootschalige 

ontsmettingseenheid worden ingezet 

 
Informatie 

De taak informatie omvat het verzamelen, vastleggen en delen van (operationele) informatie. De 

verkregen informatie dient primair ter ondersteuning van het aansturingproces brandweer en in geval 

van multidisciplinair optreden het samenstellen van het gemeenschappelijk situatie beeld.  

 

Ondersteuning 

De opdracht aan de specialisten logistiek & ondersteuning is het op locatie bieden van logistieke en 

andere ondersteuning in de vorm van faciliteiten. De behoefte kan per incident verschillen. Middelen die 

ter beschikking staan zijn onder andere: de haakarmbakken voor verzorging, ademlucht, verlichting. 

 

Ondersteuning crisisorganisatie 

Brandweer NHN verzorgt in eerste aanleg de primaire facilitaire zaken voor de betrokken teams en 

eenheden. Aanvullend daarop regelt iedere discipline zijn eigen ondersteuning en heeft daarvoor (indien 

nodig) in de sectie een hoofd ondersteuning (HON) opgenomen. 
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13. Geneeskundige zorg 

Inleiding 

De inrichting van de crisisorganisatie is in handen van het bureau voor “geneeskundige 

hulpverleningsorganisatie in de regio” (GHOR). De organisatie tijdens een opschalingssituatie bestaat 

uit een sectie geneeskundige zorg met een algemeen commandant aan het hoofd. Verder uitwerking 

van de werkwijze is beschreven in het “Deelplan geneeskundige zorg”  

 

Geneeskundige zorg 

De geneeskundige zorg tijdens crisissituaties wordt geleverd door verschillende zorginstellingen, zoals 

de regionale ambulancevoorziening (RAV), de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), traumacentra, 

ziekenhuizen en huisartsen. De sectie geneeskundige zorg vormt een schakel tussen die organisaties. 

Het gaat om de uitvoering van de volgende hoofdtaken: 

 Acute gezondheid 

 Publieke gezondheid 

Daarnaast zijn er twee ondersteunende taken: 

 Informatiemanagement 

 Ondersteuningsmanagement 

 

Sectie geneeskundige zorg 

Binnen de sectie geneeskundige zorg worden alle processen aangestuurd door een hoofd. De 

algemeen commandant bepaalt de omvang en de samenstelling van de sectie. In Noord-Holland Noord 

worden bij opschaling, indien nodig, de volgende functies geactiveerd: 

 Algemeen commandant (AC) 

 Hoofd acute gezondheid 

 Hoofd publieke gezondheid 

 Hoofd informatie (HIN) 

 Hoofd ondersteuning 

 

Locatie 

De sectie geneeskundige zorg werkt vanuit het regionaal coördinatiecentrum (RCC). 

 

Uitvoering geneeskundige zorg 

De taken geneeskundige zorg worden uitgevoerd door operationele eenheden onder leiding van de 

algemeen commandant geneeskundige zorg. Ze worden ter plaatse aangestuurd door de officier van 

dienst en daarbuiten door de crisiscoördinatoren van de desbetreffende zorginstellingen. De betrokken 

crisiscoördinatoren worden hierbij ondersteund door de sectie geneeskundige zorg en de 

crisisorganisatie van de zorginstelling zelf. 

 

Acute gezondheid 

De hoofdtaak spoedeisende medische hulpverlening heeft tot doel het gecoördineerd en adequaat 

organiseren van geneeskundige hulp voor gewonden als gevolg van rampen en zware ongevallen. 

Uitgangspunt hierbij is dat de geneeskundige hulp een keten van samenhangende handelingen vormt 

vanaf het opsporen/redden van gewonden, eerste hulp en transport tot het moment dat verdere 

behandeling (in een ziekenhuis) niet meer nodig is.  

Deze hoofdtaak bestaat uit de coördinatie van, en regie op volgende deeltaken: 

 Triage 

 Behandelen 

 Vervoeren 
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Publieke gezondheid 

De publieke gezondheidszorg heeft tot doel het voorkomen en/of beperken van gezondheidseffecten 

als gevolg van rampen en crises  

De publieke gezondheidszorg kent de volgende deeltaken: 

 Psychosociale hulpverlening (PSH) 

 Gezondheidsonderzoek 

 Medische milieukunde 

 Infectieziektebestrijding 

 

Informatie 

De taak informatie omvat het verzamelen, vastleggen en delen van (operationele) informatie. De 

verkregen informatie dient primair ter ondersteuning van het aansturingproces geneeskundige zorg en 

in geval van multidisciplinair optreden het samenstellen van het gemeenschappelijk situatie beeld.  

 

Ondersteuning 

De taak ondersteuning omvat het leveren van logistieke ondersteuning (materiaal en middelen) en het 

organiseren van aflossing van personeel 
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14. Politiezorg  

Inleiding 

De inrichting van de crisisorganisatie voor politiezorg is in handen van de eenheidsleiding politie Noord-

Holland. De hoofdlijnen van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van deze sectie worden 

in dit hoofdstuk beschreven. In het “Deelplan politiezorg” is dit nader uitgewerkt. 

 

Sectie politiezorg van het ROT en de het SGBO 

In het ROT is de politiezorg vertegenwoordigd door de algemeen commandant politiezorg. De AC-

Politiezorg wordt ondersteund door de piketfunctionaris CCB van de eenheid NH. De sectie maakt 

gebruik van de staande politieorganisatie. In overleg met de eenheidsleiding kan de Staf grootschalig- 

of bijzonder optreden (SGBO) operationeel worden en de taak van sectie (deels) overnemen.  

Wanneer het ROT operationeel is in het geval door de politie een SGBO is ingezet, wordt de sectie van 

het ROT ingezet om verbinding te houden met het SGBO. 

 

De staf grootschalig- of bijzonder optreden (elders gehuisvest) 

De Algemeen Commandant bepaalt de omvang en de samenstelling van de staf SGBO.  

De kernstaf bestaat uit de AC SGBO en hoofden van de taakorganisaties: 

 Ordehandhaving 

 Mobiliteit 

 Opsporing 

 Informatie 

 Ondersteuning 

 

De staf kan naar behoefte worden uitgebreid met hoofden voor de volgende taakorganisaties: 

 Bewaken en Beveiligen 

 Handhaven Netwerken 

 Opsporingsexpertise 

 Interventie 

 Communicatie 

 Bestuur ondersteuning 

 

Uitvoering politiezorg 

De taken in het kader van politiezorg worden, onder verantwoordelijkheid van de Algemeen 

Commandant, door operationele eenheden uitgevoerd. Ze worden ter plaatse aangestuurd door een 

operationeel leidinggevende of direct door hoofden van de taakorganisaties. 

 

Ordehandhaving 

De taakorganisatie Ordehandhaving is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren, monitoren en 

bijstellen van activiteiten die zijn gericht op het voorkomen van ordeverstoringen, het handhaven van 

de openbare orde en het herstellen ervan, als deze er niet (meer) is. 

De deeltaken worden voornamelijk uitgevoerd door medewerkers basispolitiezorg en leden van de 

mobiele eenheid 

 

Mobiliteit 

De taakorganisatie Mobiliteit is verantwoordelijk voor: 

- Een goede (ongestoord en veilig) doorstroming van het verkeer in samenwerking met weg-, water- 

en spoorbeheerders, zoals het begeleiden/gidsen van bijzondere transporten over weg, water en 

rail. Onder verkeer worden hier ook begrepen: goederen- en mensenstromen; 
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- Het toezicht op de naleving van gedragsvoorschriften c.q. administratiefrechtelijke/ 

bestuursrechtelijke verkeershandhaving; 

- De strafrechtelijke handhaving c.q. opsporing: de daadwerkelijke voorkoming, opsporing, en 

beëindiging van strafbare feiten op het terrein van mobiliteit (waaronder begrepen 

ongevalsonderzoek), alsmede de uitvoering van beslissingen van de rechter. 

 

Bewaken en beveiligen 

De taakorganisatie Bewaken en Beveiligen is verantwoordelijk voor: 

- Bewaken en beveiligen van personen in het lokale domein; 

- Afstemmen met de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) inzake het bewaken en 

beveiligen van personen in het rijksdomein: 

- Bewaken en beveiligen van objecten en diensten; 

- CBRN-Explosievenveiligheid. 

 

Handhaven Netwerken 

De taakorganisatie Handhaven Netwerken is verantwoordelijk voor plannen, uitvoeren, monitoren en 
bijstellen van het betrekken van publieke- en private netwerken en om deze te ondersteunen en/of te 
versterken; 
- De taken zijn gericht op het voorkomen c.q. beheersen van een (dreigende) verstoring van de 

rechtsorde en openbare veiligheid; 
- Het taakgebied handhaven netwerken is gericht op in verbinding in- en externe partijen (veelal 

publieke en private partijen aangeduid) bijdragen aan maatschappelijke rust; 
- Bij onrust richt handhaven netwerken zich op herstel van de rust door participatie met relevante 

partijen. Participatie is gericht op de-escalatie en het faciliteren van legitieme doelen met legitieme 
middelen. 

 

Opsporing 

De taakorganisatie Opsporing is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren, monitoren en bijstellen 

van activiteiten die gericht zijn op de producten en diensten op het gebied van tactische, technische en 

forensische opsporing. 

 

Opsporingsexpertise 

De taakorganisatie Opsporingsexpertise is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren, monitoren en 
bijstellen van specialistische opsporing en ondersteuning. 

 

Interventie 

De taakorganisatie Interventie is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren, monitoren en bijstellen 
van activiteiten die gericht zijn op het interventieproces (het interventieproces conform de regeling DSI 
is uitgezonderd). 
 

Informatie 

Onder de taak van de taakorganisatie Informatie wordt verstaan: ‘Het tijdig en in de juiste kwaliteit en 

kwantiteit verwerven, verwerken, veredelen en verstrekken van informatieproducten’. 

De taak informatie omvat het verzamelen, vastleggen en delen van (operationele) informatie. De 

verkregen informatie dient primair ter ondersteuning van het aansturingproces politie en in geval van 

multidisciplinair optreden het samenstellen van het gemeenschappelijk situatie beeld.  

 

Ondersteuning 

Onder de taakorganisatie Ondersteuning wordt verstaan: ‘Het tijdig en in de juiste kwaliteit en kwantiteit 

ter beschikking stellen van facilitaire en personele voorzieningen’. 
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15. Crisispartners / netwerk 

Inleiding 

Ten behoeve van een slagvaardige crisisorganisatie onderhoudt Veiligheidsregio NHN relaties met 

relevante instellingen en organisatie op die een relatie hebben met risicovolle situaties. Dit zijn: 

buurregio’s, Defensie, organisaties die voorzien in de vitale infrastructuur, en anderen.  

 

Aansluiten op crisisorganisaties 

Veiligheidsregio NHN maakt met de relevante crisispartners de regio samenwerkingsafspraken en legt 

die vast in convenanten, rampbestrijdingsplannen en overige plannen afspraken. Hierin wordt benoemd 

hoe de partner aansluiting vindt bij, of onderdeel uitmaakt de crisisorganisatie in geval van een incident 

of crisis. In het bijzonder wordt hierin aandacht gegeven aan de verbinding binnen de processen leiding 

& coördinatie, informatiemanagement en crisiscommunicatie. 

 

Politie 

Veiligheidsregio NHN en politie werken al vele jaren samen op het gebied van crisisbeheersing. De 

samenwerking is vastgelegd in een bestuurlijk convenant en ook op directieniveau zijn samenwerkings- 

afspraken gemaakt. 

 

Defensie 

Defensie wordt in de crisisbeheersing betrokken bij alle grootschalige incidenten en (dreigende) crises. 

Eén van de hoofdtaken van Defensie is het ondersteunen van de civiele partijen bij de incidentbestrijding 

en crisisbeheersing. Hiervoor is het convenant intensivering civiel-militaire samenwerking afgesloten. 

De Regionale militaire ondersteuningsadviseur (RMOA) is toegevoegd aan het ROT. Hij maakt deel uit 

van het team risico- en crisisbeheersing van Veiligheidsregio NHN. 

 

Sector vitale infrastructuur 

De veiligheidsregio heeft in het kader van risico- en crisisbeheersing op regionale schaal een 

regisserende rol ten aanzien van de borging van de continuïteit van de vitale voorzieningen. De 

veiligheidsregio onderhoudt daartoe contacten met betrokken partijen, bijvoorbeeld in het ‘netwerk 

vitaal‘ van de vier veiligheidsregio’s in het noordwesten van Nederland.  

Dit zijn onder andere: 

 Drinkwaterbedrijf PWN 

 Netbeheerders voor gas en elektriciteit (Liander, TenneT, Gasunie) 

 Rijkswaterstaat  

 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

 ProRail 
 

Incidenten op het water 

Omgeven door water is hulpverlening bij incidenten op het water een belangrijk aandachtspunt voor 

Veiligheidsregio NHN. Zij maakt daarom deel uit van de netwerkorganisaties:  

 Coördinatieregeling Waddenzee (CRW) 

 Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ) 

Ook worden samenwerkingsverbanden onderhouden met o.a. Reddingsbrigades, Kustwachtcentrum, 

KNRZM en Rijkswaterstaat. 

 


