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1

Inleiding

1.1
Wettelijk kader
De per 1 oktober 2010 in werking getreden Wet veiligheidsregio’s stelt in artikel 17 lid 1 dat bij
algemene maatregel van bestuur onder meer categorieën luchtvaartterreinen kunnen worden
aangewezen waarvoor het bestuur van de veiligheidsregio een rampbestrijdingsplan vaststelt. Het nu
voorliggende rampbestrijdingsplan richt zich op:
Vliegbasis Leeuwarden
Keegsdijkje 7
8919 AK Leeuwarden
Conform artikel 6.2.1 lid 1 en 2 van het Besluit van de Wet veiligheidsregio’s zijn het terrein van de
Vliegbasis Leeuwarden en de aangrenzende gemeenten door de basiscommandant in overleg met
de minister van Defensie aangewezen als gebied waarvoor een rampbestrijdingsplan moet worden
vastgesteld. In dit rampbestrijdingsplan is ook het scenario brand op- of in het munitiedepot
Bitgummole uitgewerkt:
Munitiedepot Bitgummole
Bitgumerlân 1
8919 AN te Bitgummole
1.2
Doel
Dit rampbestrijdingsplan beschrijft de wijze waarop een ernstige gebeurtenis op het terrein van de
Vliegbasis Leeuwarden en aangrenzende gemeenten (Leeuwarden, Leeuwarderadeel en
Menameradiel) wordt bestreden. Het beschrijft de onderdelen die specifiek zijn voor de bestrijding
van incidenten bij genoemd bedrijf. Dit rampbestrijdingsplan gaat niet in op onderdelen welke
beschreven staan in andere documentatie, zoals het Regionaal Beleidsplan, Regionaal Crisisplan
en/of informatie die tot de algemene kennis behoort.
Dit rampbestrijdingsplan draagt bij aan de informatievoorziening voor functionarissen welke betrokken
zijn bij de incidentbestrijding bij genoemd bedrijf. Deze functionarissen zullen de beschikking krijgen
over dit rampbestrijdingsplan, nadat het bestuur van de veiligheidsregio het plan heeft vastgesteld.
1.3
Samenhangende planvormingsproducten
Ten aanzien van de multidisciplinaire inzet zijn de volgende planvormingsproducten samenhangend:
 Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân;
 Regionaal Crisisplan;
 Bereikbaarheidskaart / aanvalsplan Vliegbasis Leeuwarden nummer 0261-8000;
 Bereikbaarheidskaart Munitiedepot Bitgummole nummer 0261-8001;
 Bedrijfsnoodplan Vliegbasis Leeuwarden;
 Handreiking Crisisbeheersing op Luchthavens;
 Rapport risico-analyse munitieactiviteiten op het MMC Bitgummole.
1.4
Ter inzage legging
Dit rampbestrijdingsplan ligt ter inzage bij:
Veiligheidsregio
Fryslân
Harlingertrekweg 58
Leeuwarden

Gemeente
Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
Leeuwarden

Gemeente
Leeuwarderadeel
Ljipstrjitte 1
Stiens

Gemeente
Menameradiel
Dyksterbuorren 16
Menaam

Verder is het plan digitaal op te vragen bij de beheerder (Beleidsmedewerker planvorming, afdeling
Crisisbeheersing Veiligheidsregio Fryslân) en de betrokken gemeenten.
1.5
Vaststelling en inwerkingtreding
Deze versie (1.0) van dit rampbestrijdingsplan is op 16 november 2016 door de Bestuurscommissie
Veiligheid vastgesteld. Het plan treedt in werking op 1 december 2016.
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2

Bedri jfsinformatie

Naam bedrijf
Adres
Telefoonnummer
Algehele leiding
Aanwezig personeel

Min. v. Defensie, CLSK, Vliegbasis Leeuwarden
Keegsdijkje 7, 8919 AK Leeuwarden
058-2346004
Commandant Koninklijke Luchtmacht (KLu)
Dag(en)
Tijdstip
Aantal personen
07.45 – 17.00 uur
Tussen 450-810 personen
Ma – Vr
17.00 – 07.45 uur
Tussen 35-250 personen
Za – Zo
Gehele dag
Tussen 35-70 personen

2.1
Doel van de inrichting
Vliegbasis Leeuwarden is een van de twee Nederlandse F16-bases en ligt ten noordwesten van de
stad Leeuwarden. Vanaf vliegbasis Leeuwarden vliegt één squadron F16’s ten behoeve van het
verdedigen van het luchtruim van Nederland en de NAVO. Men onderschept bijvoorbeeld vliegtuigen
die zich niet kunnen identificeren. Hiervoor staat een zogenaamd Quick Reaction Alert (QRA)
standby (24/7) welke bestaat uit een tweetal F16’s. De QRA wordt afwisselend opgepakt door de
Vliegbasis Leeuwarden en de Vliegbasis Volkel.
Vanaf Vliegbasis Leeuwarden oefenen F16’s voor missies wereldwijd. Ze trainen in het aanvallen van
gronddoelen en het zorgen voor luchtverdediging. De oefeningen zijn vaak boven de Noordzee en
het oefengebied de Vliehors op Vlieland en in het buitenland.
De vliegbasis Leeuwarden is gastheer voor internationale oefeningen en opleidingen, zoals Frisian
Flag en de Fighter Weapon Instructor Training (FWIT). De deelnemende coalitiepartners opereren
met eigen personeel en materieel. Hierbij wordt veel personeel en materieel overgebracht, deels over
land maar veel door de lucht. Een verdubbeling van personeel en materieel is geen uitzondering.
De vliegbasis heeft een milieuvergunning in het kader van de voornoemde activiteiten, waarbij
rekening wordt gehouden met incidenten en ongevallen. Om voorbereidt te zijn op ongevallen en
incidenten heeft de vliegbasis een aantal voorzieningen aangebracht om emissies (water en grond)
naar de omgeving te voorkomen of te beperken. Het munitiecomplex Bitgummole heeft een apart
Veiligheidsbeheerssysteem om voorbereid te zijn op zware ongevallen.
2.1.1 Gevaren
Gevaren voor de medewerkers van de vliegbasis Leeuwarden en de directe omgeving zijn het gevolg
van incidenten waarbij een toestel crasht, bij een brand op- of in het munitiedepot Bitgummole met
explosie door munitie en een kaping/gijzeling van een toestel op (of op weg naar) de Vliegbasis
Leeuwarden.
2.2

Voorzieningen ten aanzien van de bestrijding op en buiten het terrein

2.2.1 Bouwkundige en installatietechnische voorzieningen
Binnen de inrichting zijn de volgende bouwkundige en installatietechnische voorzieningen getroffen
om een incident te ontdekken en de effecten daarvan zo klein mogelijk te houden:
Voorziening

Brandmeldinstallatie (BMI)
met volledige bewaking.

Locatie

Alle gebouwen welke
vergunningplichtig zijn.

Andere gebouwen die niet
vergunningplichtig zijn
maar missie essential zijn
hebben ook een BMI.



Automatische
sprinklerinstallatie.





Automatische
schuimblusinstallatie.





Gasblusinstallaties.
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Geen v.d. gebouwen heeft
een automatische
sprinkler installatie.
Geen v.d. gebouwen heeft
een automatische
schuimblusinstallatie.
Hangar 14
(vliegtuigmotoren
testruimte).
Versie 1.0 / 16-11-2016
Status: definitief

Aanvullende informatie

Van alle BMI’s komen de meldingen bij
de MK Klu binnen.

Voor het automatisch melden van
brand zijn in de meeste gebouwen
automatische melders aangebracht.

Afhankelijk van de ruimte betreft het
rookmelders, ionisatiemelders,
optische melders, UV-melders, IRmelders en temperatuurmelders.

Daarnaast zijn in veel gebouwen ook
handmelders geplaatst.

N.v.t.


N.v.t.



Installatie treedt automatisch in
werking nadat twee automatische
brandmelders in de betreffende ruimte
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Kleine blusmiddelen.





Systeemnoodstoppen.





Ventilatie (afzuiging).





Compartimentering.






Rookluiken.



Voorziening

Noodstroomvoorzieningen.


Tankputten en
opvangbakken.

Op diverse locaties in de
panden en op de
inrichting.
Op het munitiecomplex bij
gebouw M33.



Div. gebouwen hebben
een ventilatiesysteem.
Gebouwen, magazijnen
Kantoorgebouwen rooken brandwerende deuren.



In gebouw L1
(bedrijfsstoffenloods) zijn
de rookluiken geplaatst.



Locatie

Div. gebouwen hebben
een
noodstroomvoorziening

L1 (bedrijfsstoffenloods)
heeft opvangbakken.





zijn geactiveerd.
Aan de buitenzijde of binnenzijde van
de ruimte nabij de toegangsdeuren zijn
tevens gele schakelaars aanwezig
waarmee de installatie handmatig in
werking kan worden gesteld.
Alle gebouwen zijn voorzien van kleine
blusmiddelen of brandhaspels.
Bij het activeren van een
systeemnoodstop gaan alle daaraan
gekoppelde systemen buiten werking.
Div. ventilatiesystemen worden bij een
brandmelding uitgeschakeld.
De verschillende compartimenten
worden van elkaar gescheiden door
brandvertragende muren van 60 tot 90
minuten en zelfsluitende (door middel
van magneetcontacten) branddeuren.
De rookluiken zijn via het
schaduwpaneel naast de ingang te
bedienen.

Aanvullende informatie

N.v.t.


Capaciteit is 100 m3

Bij de bedrijfsbrandweer zijn bovenstaande gegevens in detail op te vragen.

2.2.2 Riool en noodopvangsysteem
Het rioleringssysteem van de vliegbasis bestaat uit een systeem voor de afvoer van huishoudelijk
afvalwater naar de gemeentelijke riolering. Op 6 locaties zijn in de sloten, welke naar de Dokkumer
Ee lozen, oranje oliekeringen geplaatst met daarvoor olie absorptieslangen.
Op de grote vliegtuigopstel platformen is een olie- en kerosine afscheider geplaatst. Op een aantal
platformen waar geen olie- kerosine afscheider is geplaatst is een calamiteiten afsluiter aanwezig. Als
deze afsluiter bediend wordt zal de afvoer naar de gemeentelijke riolering gestopt worden. Verder zijn
er over het vliegveld verdeeld ook nog een flink aantal olie- en kerosine afscheiders geplaatst.
Bij de bedrijfsbrandweer is gedetailleerde informatie over al het bovenstaande aanwezig.
2.2.3 Organisatorische maatregelen
Crisismanagementteam:
Het crisismanagementteam van de vliegbasis Leeuwarden komt bijeen bij afkondiging van de
scenario’s 1B, 1C, 2B, 2C, 3B, 3C, 7 en 10 en bestaat uit:
 Commandant Vliegbasis (CVB)
 Hoofd Operatiën (H-OPS)
 Hoofd Logistiek & Onderhoud (H-O&L)
 Hoofd Personeel en Bedrijfsvoering tevens Chef Staf (HP&BV/CS)
 Hoofd Sectie Communicatie (HSCOM)
 Hoofd Senior Personeel en Organisatie, Advies en Bedrijfsvoering (HSP&O, A&BV)
 Hoofd Gezondheid Centrum (HGC)
 Squadron commandanten
Bij opschaling naar GRIP 1 wordt het CoPI uitgebreid met een liaison vanuit de Koninklijke
Luchtmacht (KLu). Wordt er opgeschaald naar GRIP 2 dan worden zowel het CoPI als het ROT
uitgebreid met een liaison vanuit de KLU. Bij opschaling naar GRIP 3 (of hoger) verplaatst de CVB
naar het GBT of RBT. In dat geval wordt de H-O&L of H-OPS voorzitter van het
crisismanagementteam.
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Bedrijfsbrandweer:
De vliegbasis Leeuwarden heeft een bedrijfsbrandweer organisatie 24/7 operationeel met een eigen
alarmcentrale.
Tijdens openstelling van de Vliegbasis Leeuwarden zijn de volgende hulpdiensten daadwerkelijk
aanwezig:
 1 x On Scene Commander (OSC)
 2 x Crashtenders
 1 x TS
 1 x First Responder (medisch) -> deze functionaris is tevens beschikbaar bij avondvliegen
Buiten openstelling van de Vliegbasis Leeuwarden zijn de volgende hulpdiensten daadwerkelijk
aanwezig:
 1 x Crashtender of 1 x TS
Buiten openstelling van de Vliegbasis Leeuwarden wordt de capaciteit van de brandweer
gereduceerd van 11 naar minimaal 5 personen. Deze 5 personen zijn opgesplitst in minimaal 1
bevelvoerder en 4 manschappen (waarvan 1 centralist). De rol van OSC wordt vanaf dat moment
opgepakt door de Bevelvoerder van Dienst (BvD).
Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie:
De Defensie Bewakings- en Beveiligingorganistatie (DBBO) is verantwoordelijk voor de uitvoering
van de bewakings- en beveiligingstaken op de Vliegbasis Leeuwarden. DBBO is een paarse
organisatie en bestaat uit functionarissen vanuit de Koninklijke Luchtmacht, civiele bewaking en G4S
beveiliging. Een deel van deze functionarissen is daadwerkelijk bewapend.
Tijdens openstelling van de Vliegbasis Leeuwarden zijn er 11 functionarissen aanwezig en buiten
openstelling van de Vliegbasis Leeuwarden zijn er 5 functionarissen aanwezig.
Bedrijfshulpverlening:
Naast de bedrijfsbrandweer heeft de vliegbasis Leeuwarden ook een bedrijfshulpverlening
organisatie. De BHV is in clusters onderverdeeld. Een cluster kan naar ieder willekeurig gebouw of
crashsite gedirigeerd worden. Dit gebeurt vanuit de Meldkamer KLu via een omroepinstallatie.
Ploegleider:
De ploegleider heeft de operationele leiding tijdens een calamiteit. Hij stuurt de BHV ploeg aan en in
geval van ontruiming is hij ook functioneel meerdere over al het personeel. Zodra de
bedrijfsbrandweer ter plaatse is, neemt de hoogst leidinggevende van de bedrijfsbrandweer de
operationele leiding over.
BHV’ers:
Het aantal BHV’ers is zoveel mogelijk verdeeld over de verschillende afdelingen en gebouwen.
De BHV’ers staan onder leiding van de Ploegleider. Opleidingen en trainingen worden door de BHV
coördinator gepland. Alle BHV-ers zijn EHBO opgeleid.
EHBO’ers:
Naast de opgeleide BHV organisatie zijn er ook nog een aantal personeelsleden als EHBO’er
opgeleid.
Overig personeel:
Al het militair personeel van de vliegbasis is opgeleid voor het gebruik van kleine blusmiddelen en
van het levensreddend handelen. Ieder jaar wordt deze training herhaald.
2.3
Omgeving van het bedrijf
Vliegbasis Leeuwarden ligt ten noordwesten van Leeuwarden en grenst aan drie gemeenten zijnde;
Leeuwarden, Leeuwarderadeel en Menameradiel.
Aan de zuidwestzijde grenst de vliegbasis nagenoeg aan de woonwijk Westeinde (gemeente
Leeuwarden). De volgende aansluitende woonbebouwing bevindt zich aan de zuidwestzijde op een
afstand van 350 meter (Marsum, gemeente Menameradiel) en aan de noordoostzijde op een afstand
van 470 meter (Jelsum, gemeente Leeuwarderadeel).
Aan de noordwestzijde van de vliegbasis ligt op een afstand van circa 645 meter het munitiedepot
Bitgummole.
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Voor een overzichtskaart met betrekking tot de ligging, lay-out en andere relevante voorzieningen,
gegevens van de vliegbasis en voor het munitiedepot wordt verwezen naar de bijlagen.
Andere mogelijke en denkbare gevaren, zoals overstromingsgevaar et cetera zijn gezien de ligging
van de vliegbasis nagenoeg uitgesloten. De vliegbasis inrichting is niet gelegen binnen een
waterwingebied of een grondwaterbeschermingsgebied. In de nabijheid van de vliegbasis en de
munitieopslag zijn geen risicovolle bedrijven gesitueerd.
2.3.1 Gevaarszone vliegbasis Leeuwarden
Om te kunnen bepalen welke bedrijven, woningen, scholen en zorginstellingen zich eventueel in de
gevaarszone van de vliegbasis Leeuwarden bevinden wordt uitgegaan van het gebied dat zich
bevindt in zone 1 (150 meter aan weerzijden van de hartlijn van de start-landingsbaan en tot 1 km
voor- en achter de baan). De handreiking crisisbeheersing op luchthavens stelt namelijk dat 75 % à
80% van de ongevallen plaats vindt binnen zone 1. Uit kaartstudie blijkt dat er geen bedrijven,
woningen, scholen en zorginstellingen zijn gevestigd in zone 1. Omdat van te voren ook nooit bekend
zal zijn waar een vliegtuig buiten zone 1 gaat crashen is in dit rampbestrijdingsplan geen nadere
uitwerking gemaakt van de bedrijven, woningen, scholen en zorginstellingen in de omgeving van de
Vliegbasis Leeuwarden. Wel hebben de hulpdiensten zich in dit rampbestrijdingsplan voorbereid op
een eventuele crash buiten zone 1 (binnen de gemeenten Leeuwarden, Leeuwarderadeel en
Menameradiel). Zie hiervoor de uitgewerkte scenario’s 1C, 2C en 3C.
2.3.2 Gevaarszone munitiedepot Bitgummole
Voor het in kaart brengen van de bedrijven, woningen, scholen en zorginstellingen binnen de
gevaarzone van het munitiedepot Bitgummole wordt uitgegaan van het gebied dat zich bevindt
binnen zone C. Dit betreft een gebied van circa 1500 meter rondom het munitiedepot en is naast
zone C nog verder opsplitst in een zone B en in een zone A (zie bijlage: overzichtskaart Munitiedepot
Bitgummole). Het gebied buiten zone C betreft de zogenaamde veilige zone. De geprojecteerde
zones zijn een cumulatie van de effecten vanuit alle munitieopslagen en de werkplaats uitgaande van
de maximale opslaghoeveelheid, hierbij zijn de factoren soort munitie en de constructie van de opslag
bepalend. De uitwerking van de effecten in zone A, B en C zijn gebaseerd op het rapport risicoanalyse munitieactiviteiten op het MMC Bitgummole waarbij uit wordt gegaan van de worst case
situatie (ergst denkbare scenario). In de praktijk is één en ander echter situationeel afhankelijk en kan
de cumulatie van de effecten en maximale opslag variëren. Actuele informatie is ten alle tijde
beschikbaar bij de On Scene Commander (OSC) en Bevelvoerder van Dienst (BvD).
De effecten bij een brand op- of in het munitiedepot met een daadwerkelijke explosie zijn in de worst
case situatie binnen:

Zone A (+/- 600 meter): instortingen van bouwwerken, als gevolg van de drukgolf.

Zone B (+/- 875 meter): neervallende brokstukken en munitiefragmenten, en een luchtschok van
5 kPa.

Zone C (+/- 1500 meter): tijdelijke gehoorschade en glasbreuk, beweegbare
constructieonderdelen (ramen/ deuren) zijn beschadigd en/of ontzet als gevolg van de drukgolf
door een massa-explosie (alleen ADR 1.1).
Binnen zone A en B zijn secundaire branden mogelijk, veroorzaakt door directe warmtestraling van
de explosie en hete brokstukken, bijvoorbeeld van voertuigen en gebouwen, struiken en bomen en
van gas door leidingbreuk.
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2.3.3 Objecten binnen gevaarszone A, B en C munitiedepot Bitgummole
Een opsomming van de bedrijven, woningen, scholen en zorginstellingen binnen zone A, B en C
staan vermeld in onderstaande tabel.
Soort object

Zone A (+/- 600 meter)

Aantallen personen

2
-

Industriefunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Woonfunctie
Bijeenkomstfunctie
Overig gebruikersfuncties

Totaal zone A

Zone B (+/- 875 meter)

3
26
1

Industriefunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Woonfunctie
Bijeenkomstfunctie
Overig gebruikersfuncties

Totaal zone B

Zone (C +/- 1500 meter)

=================
2

=================
30

15
2
297
1
4

Industriefunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Woonfunctie
Bijeenkomstfunctie
Overig gebruikersfuncties
Totaal zone C

==================
319

2.4
Reikwijdte
Het Rampbestrijdingsplan (RBP) Vliegbasis Leeuwarden is van toepassing bij:
 (Dreigende) vliegtuigongevallen binnen de hekken van de Vliegbasis;
 Vliegtuigongevallen binnen de grenzen van de gemeenten Leeuwarden, Leeuwarderadeel en
Menameradiel;
 Een kaping/gijzeling van een toestel op (of op weg naar) naar de Vliegbasis;
 Een brand op- of in het munitiedepot Bitgummole
Wanneer er een vliegtuigongeval plaats vindt buiten de reikwijdte van dit plan gelden de reguliere
rampbestrijdingsprocessen.
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3

Scenario’s

Dit rampbestrijdingsplan benoemt scenario’s, indien het scenario:
 Een direct schadelijk effect heeft voor de volksgezondheid;
 Een effectgebied heeft die schade toebrengt aan personen of materieel tot buiten de
inrichting/het terrein;
 Een bestuurlijk risico of bestuurlijke gevoeligheid in zich heeft.
3.1
Van toepassing zijnde scenario’s
Samen met de Koninklijke Luchtmacht (KLu) is onderzoek gedaan naar de scenario’s die van
toepassing zijn op de Vliegbasis Leeuwarden. Deze scenario’s zijn hieronder opgesomd. Uiteraard
zijn er nog meer scenario’s denkbaar maar gezien de geringere kans/effect is besloten om deze niet
verder uit te werken in dit rampbestrijdingsplan.
Nr.

Scenario

Korte beschrijving
Een toestel met 1 of 2 personen meldt problemen en
verzoekt om een voorzorgslanding of moet een
noodlanding maken binnen de vliegbasis.

1A

Voorzorgslanding op
de vliegbasis (toestel
met 1 of 2 personen)

1B

Crash op de vliegbasis
(toestel met 1 of 2
personen)

1C

Crash buiten de
vliegbasis (toestel met
1 of 2 personen)

2A

Voorzorgslanding op
de vliegbasis (toestel
met 3 tot 10 personen)

2B

Crash op de vliegbasis
(toestel met 3 tot 10
personen)

2C

Crash buiten de
vliegbasis (toestel met
3 tot 10 personen)

3A

Voorzorgslanding op
de vliegbasis (toestel
met 10 of meer
personen)

3B

Crash op de vliegbasis
(toestel met 10 of meer
personen)

3C

Crash buiten de
vliegbasis (toestel met
10 of meer personen)

7

Een kaping/gijzeling
van een toestel op (of
op weg naar) de
vliegbasis.

Een toestel op (of op weg naar) de vliegbasis is
gekaapt/gegijzeld en wordt (indien mogelijk) naar een
afgezonderde locatie getaxiet.

10

Brand op- of in het
munitiedepot
Bitgummole met
dreiging explosie

Er is brand op het munitiedepot in Bitgummole of in
de munitieopslag / assemblage hal (met mogelijk een
explosie door munitie).
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Een toestel met 1 - 2 personen aan boord crasht op
de vliegbasis.
Een toestel met 1 – 2 personen crasht buiten de
vliegbasis maar binnen één van de gemeenten,
Leeuwarden, Leeuwarderadeel of Menameradiel.

Een toestel met 3 tot 10 personen meldt problemen
en verzoekt om een voorzorgslanding of moet een
noodlanding maken binnen de vliegbasis.
Een toestel met 3 tot 10 personen crasht op de
vliegbasis.

Een toestel met 3 tot 10 personen crasht buiten de
vliegbasis maar binnen één van de gemeenten,
Leeuwarden, Leeuwarderadeel of Menameradiel.

Een toestel met 10 of meer personen meldt
problemen en verzoekt om een voorzorgslanding of
moet een noodlanding maken binnen de vliegbasis.
Een toestel met 10 of meer personen crasht op de
vliegbasis.

Een toestel met 10 of meer personen crasht buiten de
vliegbasis maar binnen één van de gemeenten,
Leeuwarden, Leeuwarderadeel of Menameradiel.
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3.1.1 Bevoegdheid tot alarmeren en het onmiddellijk stopzetten van de werkzaamheden
De volgende functionarissen (in hiërarchische volgorde), werkzaam op vliegbasis Leeuwarden, zijn
bevoegd om procedures van alarmering binnen en buiten de inrichting en van inwerkingstelling van
bestrijdingsacties binnen de inrichting in werking te doen treden:
 Commandant Vliegbasis;
 Plaatsvervangend Commandant Vliegbasis;
 On Scene Commander Vliegbasis brandweer;
 Bevelvoerder Vliegbasis brandweer;
 Hoofd Operatie Centrum;
 Officier Grondveiligheid.
3.1.2 Operationele leiding en coördinatie
De operationele leiding van het geheel van de bestrijdingsacties ligt bij de hoogst leidinggevende
brandweerfunctionaris ter plaatse, tenzij ter plaatse (CoPI) anders wordt bepaald. De bevelvoering is
overeenkomstig de GRIP-structuur.
Voor de onderlinge communicatie, tussen de eenheden van defensie, wordt gebruik gemaakt van
C2000 gespreksgroepen. Deze zijn niet standaard gekoppeld aan C2000 gespreksgroepen van de
publieke hulpdiensten.
Voor coördinatie is de defensie uitgerust met een beperkt aantal gespreksgroepen om te koppelen.
Deze gespreksgroepen kunnen door de centralisten van de MkNN gekoppeld worden, zodat er
overleg tussen diensten mogelijk is.
3.1.3 Melding en alarmering (initiëring van het rampbestrijdingsplan)
In onderstaand figuur is de melding en alarmering schematisch weergegeven. Onder het schema
staat de verdere toelichting.
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Meldingen en alarmeringen (vliegtuig gerelateerd)
1) Een toestel met problemen meldt zich bij de luchtverkeersleiding.
2) De luchtverkeersleiding maakt hiervan een melding via de crash intercom.
3) De Meldkamer Koninklijke Luchtmacht (onder leiding van de On Scene Coördinator /
Bevelvoerder Van Dienst) besluit vervolgens tot het inwerking laten treden van het relevante
scenario uit het rampbestrijdingsplan en alarmeert de eigen hulpdiensten en de Meldkamer
Noord Nederland.
4) De Meldkamer Noord Nederland alarmeert (conform het relevante scenario) de Politie, de
Brandweer, de GHOR, Bevolkingszorg en de KMAR conform het relevante scenario.
Overige meldingen en alarmeringen (niet vliegtuig gerelateerd)
1) Melding komt binnen bij de Meldkamer Koninklijke Luchtmacht.
2) De Meldkamer Koninklijke Luchtmacht (onder leiding van de On Scene Coördinator /
Bevelvoerder Van Dienst) besluit vervolgens tot het inwerking laten treden van het relevante
scenario uit het rampbestrijdingsplan en alarmeert de eigen hulpdiensten en de Meldkamer
Noord Nederland.
3) De Meldkamer Noord Nederland alarmeert (conform het relevante scenario) de Politie, de
Brandweer, de GHOR, Bevolkingszorg en de KMAR conform het relevante scenario.
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3.2
3.2.1

Scenario 1A: Voorzorgslanding op de vliegbasis (toestel met 1 of 2 personen)
MkNN

METHANE-BERICHT
M

Major Incident

E

Exact location

T

Type of incident

H

Hazards

A

Access

N

Number of casualties

E

Emergency services

Een toestel met 1 of 2 inzittenden meldt problemen en verzoekt om een
voorzorgslanding of moet een noodlanding maken binnen de vliegbasis.
GRIP niveau = motorkap overleg (0)
Vliegbasis Leeuwarden
Keegsdijkje 7
8919 AK LEEUWARDEN
Voorzorgslanding
 Hydrazine – zeer bijtend en giftig
 Kerosine – brandbaar
 Carbon Fibers – vergelijkbaar met asbest
 Mogelijke munitie – explosie, schietend en / of brand bevorderend
 Radar – straling
 Chaffs en Flares (radar afleiders en magnesiumballen) – brand
bevorderend
 Schietstoel en canopy – explosieve lading om stoel / canopy weg te
schieten
 Straalmotor – In- en uitlaat, zuigkracht en blast
 Rotor – fysieke verwondingen / onthoofding
 Propeller – fysieke verwondingen / onthoofding
Aanrijden via bovenwindse aanrijroute. Ingang eerst alleen mogelijk via het
Keegsdijkje. Meldkamer geeft aan op welke uitgangstelling (UGS) de
eenheden moeten verzamelen en welke calamiteitenroute (rood = rechtsom of
blauw = linksom) zij moeten gebruiken (zie kaartmateriaal). Vanaf UGS
mogelijk verdere routering middel turbo flair’s (lichtsignalen) naar incident.
0
Onderstaand schema geeft aan welke eenheden/functionarissen worden
gealarmeerd en daadwerkelijk ter plaatse komen.
Noot: In dit scenario informeert de Meldkamer Koninklijke Luchtmacht de
Meldkamer Noord Nederland (MkNN). De MkNN zoekt te allen tijde
afstemming met de officier van dienst brandweer. Indien nodig wordt er ook
afstemming gezocht met de officieren van dienst GHOR, Politie, KMar en
Bevolkingszorg. M.u.v. de brandweer gaan de overige hulpdiensten in eerste
instantie niet ter plaatse tenzij dat wordt gevraagd of wanneer er een scenario
wordt geactiveerd waarbij men wel ter plaatse moet komen.

Brandweerzorg militair (KLu)

Brandweer civiel

Politiezorg (KMar)

Tijdens openstelling vliegbasis Leeuwarden
 1 OSC
 2 Crashtenders
 1 TS





OVD-B

Buiten openstelling vliegbasis Leeuwarden
 1 Crashtender of 1 TS

Politiezorg (Politie)

Geneeskundige zorg

Bevolkingszorg
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3.2.2

Brandweerzorg

Proces

Multidisciplinaire aandachtspunten

Informatieproduct

Bron- en
effectbestrijding





Contact OVD-B en OSC/MK-KLu over status
noodlanding

Inzetoverleg

Stof- en gevarengegevens
Stof
Kerosine1
Kerosine 98%
Overige
bestanddelen
2%
Hydrazine (26 Liter)2
70% hydrazine
30% water.

Verbrandingsproducten

Ontvlambare vloeistof en damp

Boven 35 graden C damp met lucht explosief

Explosiegevaar door hoge elektrostatische oplading

Bij contact met hete oppervlakten kans op brand en explosie

Bij brand ontstaan schadelijke en/of irriterende ontledingsproducten

Reageert heftig met oxiderende stoffen

Brandbaar

Boven 65 graden C damp met lucht explosief

Bij contact met andere stoffen kans op brand en explosie

Bij brand ontstaan giftige en/of bijtende ontledingsproducten

Lading/bewapening gegevens kunnen worden opgevraagd bij de BvD of OSC.
3.2.3

Geneeskundige Zorg

Processen Geneeskundige zorg worden in dit scenario niet opgestart
3.2.4

Politiezorg

Processen Politiezorg worden in dit scenario niet opgestart.
3.2.5

Bevolkingszorg

Processen Bevolkingszorg worden in dit scenario niet opgestart.
3.2.6

Koninklijke Luchtmacht

In dit scenario zijn er geen specifieke aandachtspunten voor de Koninklijke Luchtmacht.
3.2.7

Communicatie

Communicatiedoel(en)
Informatievoorziening
(impact bepaalt of er
wel/niet proactief
gecommuniceerd wordt)

Verantwoordelijk
Communicatie Vliegbasis

Product / Middel

Omgevingsanalyse:
monitoring (social)
media

Inzet externe
communicatiemiddelen afhankelijk
van impact

Multi. aandachtspunten
N.v.t.

1

Gegevens uit: AVIB9130-303 F-34 (JET A1 + FSII) – Defensie Materieel Organisatie, opmaak 30-06-2015, 6e herziene
Uitgave.
2 Gegevens uit: AVIB 9135-001 Hydrazine H-70 – Defensie Materieel Organisatie, opmaak 24-06-2015, 13de herziene Uitgave
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3.3

Scenario 1B: Crash op de vliegbasis (toestel met 1 of 2 personen)

3.3.1

MkNN

M

Major Incident

E

Exact location

T

Type of incident

H

Hazards

A

Access

N

Number of casualties

E

Emergency services

Een toestel met 1 - 2 personen aan boord crasht op de vliegbasis.
GRIP niveau = 1
Vliegbasis Leeuwarden
Keegsdijkje 7
8919 AK LEEUWARDEN
Crash
 Hydrazine – zeer bijtend en giftig
 Kerosine – brandbaar
 Carbon Fibers – vergelijkbaar met asbest
 Mogelijke munitie – explosie, schietend en / of brand bevorderend
 Radar – straling
 Chaffs en Flares (radar afleiders en magnesiumballen) – brand
bevorderend
 Schietstoel en canopy – explosieve lading om stoel / canopy weg te
schieten
 Straalmotor – in- en uitlaat, zuigkracht en blast
 Rotor – fysiek verwondingen / onthoofding
 Propeller – fysieke verwondingen / onthoofding
Aanrijden via bovenwindse aanrijroute. Ingang eerst alleen mogelijk via het
Keegsdijkje. Meldkamer geeft aan op welke uitgangstelling (UGS) de
eenheden moeten verzamelen en welke calamiteitenroute (rood = rechtsom of
blauw = linksom) zij moeten gebruiken (zie kaartmateriaal). Vanaf UGS
mogelijk verdere routering middel turbo flair’s (lichtsignalen) naar incident.
1 of 2
Onderstaand schema geeft aan welke eenheden/functionarissen aanvullend
op GRIP 1 worden gealarmeerd en daadwerkelijk ter plaatse komen.
Noot: Het GMS vult de eenheden aan die reeds ter plaatse zijn tot de aantallen
in dit scenario zijn beschreven.

Brandweerzorg militair (KLu)

Brandweer civiel

Politiezorg (KMar)

Tijdens openstelling vliegbasis Leeuwarden
 1 OSC
 2 Crashtenders
 1 TS









1 TS
1 HV
1 AGS
1 MPL

1 OVD-P (KMar)
2 EHD

Buiten openstelling vliegbasis Leeuwarden
 1 Crashtender of 1 TS

Politiezorg (Politie)

Geneeskundige zorg

Bevolkingszorg









1 OPCO
1 NHE



2 Ambulances
1 GAGS

Noot: betreft standaard inzet politie (verdere
opschaling is situatie afhankelijk).
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3.3.2

Brandweerzorg

Proces

Multidisciplinaire aandachtspunten

Informatieproduct

Bron- en
effectbestrijding











Redding

Ontsmetting










Exacte locatie bepaling crash
Bovenwindse aanrijroute bepalen voor alle
eenheden
UGS bepalen
Verbindingsschema activeren tussen brandweer
civiel en KLu
Inzettactiek bepaling door hoogst
leidinggevende brandweer (civiel) met de
OSC/BvD
Accent op overleefbare situatie inzittenden en
aansluitend redding
Werken conform asbestprocedure bij brand
Veiligstellen HAZARDS
Bepalen brongebied (hot/warm/cold zone)
Bepalen effectgebied indien aanwezig
Overweging opstarten Meet Plan Organisatie
Afstemming taakverdeling en informatie
uitwisseling tussen brandweer KLu en civiel
i.v.m.
Realiseer eenvoudig Decontaminatieveld
Overweeg opzetten Decontaminatieveld met
DECO bak



Communiceren veilige
aanrijroute
Inzettactiek
Vaststellen brongebied
Vaststellen eventueel
effectgebied
Ladingsgegevens



Totaal aantal slachtoffers



Ontsmettingsregistratie
personeel





Stof- en gevarengegevens
Stof
Kerosine3
Kerosine 98%
Overige
bestanddelen
2%
Hydrazine (26 Liter)4
70% hydrazine
30% water.

Verbrandingsproducten

Ontvlambare vloeistof en damp

Boven 35 graden C damp met lucht explosief

Explosiegevaar door hoge elektrostatische oplading

Bij contact met hete oppervlakten kans op brand en explosie

Bij brand ontstaan schadelijke en/of irriterende ontledingsproducten

Reageert heftig met oxiderende stoffen

Brandbaar

Boven 65 graden C damp met lucht explosief

Bij contact met andere stoffen kans op brand en explosie

Bij brand ontstaan giftige en/of bijtende ontledings-producten

Lading/bewapening gegevens kunnen worden opgevraagd bij de BvD of OSC.

3

Gegevens uit: AVIB9130-303 F-34 (JET A1 + FSII) – Defensie Materieel Organisatie, opmaak 30-06-2015, 6e herziene
Uitgave.
4 Gegevens uit: AVIB 9135-001 Hydrazine H-70 – Defensie Materieel Organisatie, opmaak 24-06-2015, 13de herziene Uitgave
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3.3.3

Geneeskundige Zorg

Proces

Spoedeisende
medische zorg

Publieke
gezondheidszorg

Multidisciplinaire aandachtspunten
Triage

Rookinhalatie;

Mechanisch letsel;

Brandwonden;

Luchtvaartgeneeskundige aspecten (in
afstemming met vliegerarts en first responder
Klu)
Behandeling ter plaatse

Direct transport naar ziekenhuis of
gezondheidscentrum
Transport
Psychosociale hulpverlening
Medische milieukunde

Hydrazine

Carbon fibers

Munitie

Radarstraling

Specifieke gevaren conform
bedrijfsnoodplan vliegbasis Leeuwarden

Informatieproduct
Slachtofferbeeld aantal

Letselbeeld

Hospitalisatie
n.v.t.
GAGS advies i.v.m.
gezondheidsrisico’s
Noot: Afstemming met
communicatie

Slachtofferberekeningen:
Mogelijk aantal slachtoffers
-Vitaal bedreigd (T1)

0-2-> aantal slachtoffers is te klein voor nadere specificatie
15%

-Minder vitaal bedreigd (T2)

22,5 %

-Niet vitaal bedreigd (T 3)
-Doden

37,5%
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3.3.4

Politiezorg

De reguliere politieprocessen zijn van toepassing waarbij de Koninklijke Marechaussee (KMar) in
eerste aanleg verantwoordelijk is voor de uitvoer van de politieprocessen op de vliegbasis
Leeuwarden en de politie voor de uitvoer van de politieprocessen buiten de vliegbasis Leeuwarden.
De diensten helpen en ondersteunen elkaar daar waar mogelijk en noodzakelijk. Dat geldt voor zowel
een crash op de vliegbasis Leeuwarden als een crash buiten de vliegbasis Leeuwarden.
3.3.5

Bevolkingszorg

De OvD-Bz draagt zorg voor de opstart van de gemeentelijke processen en leiding van de
gemeentelijk functionarissen in het inzetgebied CoPI.
3.3.6

Koninklijke Luchtmacht

Aandachtspunten vanuit het bedrijf
 Vliegbasis (Daily Ops): De dagelijkse bedrijfsprocessen dienen bij incidenten zoveel mogelijk
gecontinueerd te worden.
 Afstemming voorlichting continu laten plaatsvinden tussen de overheid (bevoegd gezag) en
de vliegbasis.
Indien dit scenario zich voordoet draagt vliegbasis Leeuwarden zorg voor het beschikbaar hebben
van een:
 Operationeel centrum (OC);
 Bedrijfshulpverlening (BHV) organisatie;
 Liaison Koninklijke Luchtmacht (KLu) -> neemt indien gewenst zitting in het CoPI;
 Liaison Koninklijke Luchtmacht (KLu) -> neemt indien gewenst zitting in het ROT;
 Commandant (CVB) vliegbasis Leeuwarden -> neemt indien gewenst zitting in het GBT of
RBT;
 Sectie communicatie.
3.3.7

Communicatie

Communicatiedoel(en)
Informatievoorziening,
schadebeperking

Verantwoordelijk
 CoPI-voorlichter (in
nauwe afstemming
met communicatie
Vliegbasis).

Product / Middel

Twitter

Persalarm / -voorlichting

Persstatement
(optioneel): zie
hieronder voor locatie

Website

Omgevingsanalyse
(optioneel)

Overdrachtsdocument

Multi. aandachtspunten

Informeren gemeente.

Indien de
maatschappelijke
informatiebehoefte er
om vraagt, wordt
geadviseerd om
ondersteuning te
vragen van
communicatie
gemeente. Dit is
afhankelijk van de
impact (type incident
en locatie).

De CoPI-voorlichter
focust zich op
procesinformatie.

Bij dit incident is het aan te bevelen om twee CoPI-voorlichters in te zetten. Eén functionaris richt zich
op het CoPI, en de ander richt zich op de pers.
Er kan gebruik worden gemaakt van het perscentrum van de Vliegbasis: Basis Informatiecentrum
(BIC), Keegsdijkje 8, Leeuwarden. Hier kan eveneens de pers die ter plaatse komt te woord worden
gestaan.
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3.4

Scenario 1C: Crash buiten de vliegbasis (toestel met 1 of 2 personen)

3.4.1

MkNN

METHANE-BERICHT
M

Major Incident

E

Exact location

T

Type of incident

H

Hazards

A
N

Access
Number of casualties

E

Emergency services

Een toestel met 1 – 2 inzittenden crasht buiten de vliegbasis maar binnen één
van de gemeenten, Leeuwarden, Leeuwarderadeel of Menameradiel.
GRIP = 2
Binnen het gebied van de gemeenten Leeuwarden, Leeuwarderadeel of
Menameradiel.
Crash
 Hydrazine – zeer bijtend en giftig
 Kerosine – brandbaar
 Carbon Fibers – vergelijkbaar met asbest
 Mogelijke munitie – explosie, schietend en / of brand bevorderend
 Radar – straling
 Chaffs en Flares (radar afleiders en magnesiumballen) – brand
bevorderend
 Schietstoel en canopy – explosieve lading om stoel / canopy weg te
schieten
 Straalmotor – In- en uitlaat, zuigkracht en blast
 Rotor – fysieke verwondingen / onthoofding
 Propeller – fysieke verwondingen / onthoofding
Aanrijden via bovenwindse aanrijroute.
1 of 2
Onderstaand schema geeft aan welke eenheden/functionarissen aanvullend
op GRIP 2 worden gealarmeerd en daadwerkelijk ter plaatse komen.
Noot: Het GMS vult de eenheden aan die reeds ter plaatse zijn tot de aantallen
in dit scenario zijn beschreven.

Brandweerzorg militair (KLu)

Brandweerzorg civiel

Politiezorg (KMar)

Tijdens openstelling vliegbasis Leeuwarden
 1 OSC
 2 Crashtenders
 1 TS
 1 Spilploeg











Buiten openstelling vliegbasis Leeuwarden
 1 Crashtender of 1 TS

1 CC
2 TS
1 HV
1 SBH
1 AGS
1 MPL
1 DECO unit

Politiezorg (Politie)

Geneeskundige zorg

Bevolkingszorg









1 OPCO
1 NHE

2 Ambulances
1 GAGS

Noot: betreft standaard inzet politie (verdere
opschaling is situatie afhankelijk).
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3.4.2

Brandweerzorg

Proces

Multidisciplinaire aandachtspunten

Informatieproduct

Bron- en
effectbestrijding













Redding

Ontsmetting








Exacte locatie bepaling crash
Bovenwindse aanrijroute bepalen voor alle
eenheden
UGS bepalen
Verbindingsschema activeren tussen brandweer
civiel en KLu
Inzettactiek bepaling door hoogst
leidinggevende brandweer (civiel) met de
OSC/BvD
Accent op overleefbare situatie inzittenden en
aansluitend redding
Werken conform asbestprocedure bij brand
Veiligstellen HAZARDS overleg met KLu voor
expertise
Bepalen brongebied (hot/warm/cold zone)
Bepalen effectgebied indien aanwezig
Overweging opstarten Meet Plan Organisatie
Afstemming taakverdeling en informatie
uitwisseling tussen brandweer KLu en civiel
i.v.m. de HAZARDS
Realiseer eenvoudig Decontaminatieveld
Overweeg opzetten Decontaminatieveld met
DECO bak



Communiceren veilige
aanrijroute
Inzettactiek
Vaststellen brongebied
Vaststellen eventueel
effectgebied
Ladingsgegevens



Totaal aantal slachtoffers



Ontsmettingsregistratie
personeel





Stof- en gevarengegevens
Stof
Kerosine5
Kerosine 98%
Overige
bestanddelen
2%
Hydrazine (26 Liter)6
70% hydrazine
30% water.

Verbrandingsproducten

Ontvlambare vloeistof en damp

Boven 35 graden C damp met lucht explosief

Explosiegevaar door hoge elektrostatische oplading

Bij contact met hete oppervlakten kans op brand en explosie

Bij brand ontstaan schadelijke en/of irriterende ontledingsproducten

Reageert heftig met oxiderende stoffen

Brandbaar

Boven 65 graden C damp met lucht explosief

Bij contact met andere stoffen kans op brand en explosie

Bij brand ontstaan giftige en/of bijtende ontledingsproducten

Lading/bewapening gegevens kunnen worden opgevraagd bij de BvD of OSC.

5

Gegevens uit: AVIB9130-303 F-34 (JET A1 + FSII) – Defensie Materieel Organisatie, opmaak 30-06-2015, 6e herziene
Uitgave.
6 Gegevens uit: AVIB 9135-001 Hydrazine H-70 – Defensie Materieel Organisatie, opmaak 24-06-2015, 13de herziene Uitgave
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3.4.3

Geneeskundige Zorg

Proces

Spoedeisende
medische zorg

Publieke
gezondheidszorg

Multidisciplinaire aandachtspunten
Triage

Rookinhalatie;

Mechanisch letsel;

Brandwonden;

Luchtvaartgeneeskundige aspecten (in
afstemming met vliegerarts en first responder)
Behandeling ter plaatse

gewondennest

Direct transport naar ziekenhuis of
gezondheidscentrum

behandelcentrum
Transport
Psychosociale hulpverlening
Medische milieukunde

Hydrazine

Carbon fibers

Munitie

Radarstraling

Specifieke gevaren conform
bedrijfsnoodplan vliegbasis Leeuwarden

Informatieproduct
Slachtofferbeeld:

Aantal

Gewond

Niet gewond

overleden
Letselbeeld:

Hospitalisatie
n.v.t.
GAGS advies i.v.m.
gezondheidsrisico’s
Noot: afstemming met
communicatie

Slachtofferberekeningen:
Mogelijk aantal slachtoffers
-Vitaal bedreigd (T1)

0-2-> aantal slachtoffers is te klein voor nadere specificatie
15%

-Minder vitaal bedreigd (T2)

22,5%

-Niet vitaal bedreigd (T 3)
-Doden

37,5%
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3.4.4

Politiezorg

De reguliere politieprocessen zijn van toepassing waarbij de Koninklijke Marechaussee (KMar) in
eerste aanleg verantwoordelijk is voor de uitvoer van de politieprocessen op de vliegbasis
Leeuwarden en de politie voor de uitvoer van de politieprocessen buiten de vliegbasis Leeuwarden.
De diensten helpen en ondersteunen elkaar daar waar mogelijk en noodzakelijk. Dat geldt voor zowel
een crash op de vliegbasis Leeuwarden als een crash buiten de vliegbasis Leeuwarden.
3.4.5

Bevolkingszorg

Proces

Multidisciplinaire aandachtspunten

Communicatie

Zie paragraaf 3.4.7 voor de uitwerking van het onderdeel crisiscommunicatie.

Publieke zorg



Opvang en verzorging

Informatieproduct





Omgevingszorg

 Inperken gevolgschade (riolering,



oppervlaktewater, bodem etc.)
Informatie



Verwanteninformatie, overweeg inzet
Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS)



Ondersteuning



Nafase





Juridische ondersteuning





Protocollaire zaken

3.4.6

Inzetplan opvang: op
welke locatie,
gevraagde capaciteit,
benodigde
middelen/materialen,
te betrekken externe
partijen, verwachte tijd
die nodig is voor
realisatie;
1e opvanglocatie
bekend maken;
Beschikbare
opvanglocaties zijn
opgenomen in het
regionaal
crisisplan/deelplan
bevolkingszorg.
Aanwezige
voorzieningen om
gevolgschade te
voorkomen/beperken.
Verwanten van niet
zelfredzame
slachtoffers zijn
geïnformeerd.
Plan van aanpak
nafase
Noodbevel voor
vrijhouden gebied

Koninklijke Luchtmacht

Aandachtspunten vanuit het bedrijf
 Vliegbasis (Daily Ops): De dagelijkse bedrijfsprocessen dienen bij incidenten zoveel mogelijk
gecontinueerd te worden.
 Afstemming voorlichting continu laten plaatsvinden tussen de overheid (bevoegd gezag) en
de vliegbasis.
Indien dit scenario zich voordoet draagt vliegbasis Leeuwarden zorg voor het beschikbaar hebben
van een:
 Operationeel centrum (OC);
 Bedrijfshulpverlening (BHV) organisatie;
 Liaison Koninklijke Luchtmacht (KLu) -> neemt indien gewenst zitting in het CoPI;
 Liaison Koninklijke Luchtmacht (KLu) -> neemt indien gewenst zitting in het ROT;
 Commandant (CVB) vliegbasis Leeuwarden -> neemt indien gewenst zitting in het GBT of
RBT;
 Sectie communicatie.
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3.4.7

Communicatie

Communicatiedoel(en)
Informatievoorziening,
schadebeperking en
betekenisgeving

Verantwoordelijk
 Taakorganisatie
communicatie
bevolkingszorg
(brongemeente), in
nauwe afstemming
met communicatie
Vliegbasis.

Product / Middel
 NL-Alert (optioneel)
 Twitter
 Website (liveblog)
 Q&A’s
 Omgevingsanalyses
 Persalarm / voorlichting
 Persbijeenkomst: zie
hieronder voor locatie

Multi. aandachtspunten

Voorzien in de
maatschappelijke
informatiebehoefte o.a.
op basis van
omgevingsanalyses;
formats zijn
beschikbaar in
draaiboek
crisiscommunicatie.

Afstemmen met CoPIvoorlichter en
communicatieadviseur
ROT. Primair stemt de
taakorganisatie
communicatie de acties
en boodschappen af
met communicatie
Vliegbasis.

Opvragen
handelingsperspectief
vanuit ROT.

Na het incident is er
een overdracht naar de
reguliere gemeentelijke
organisatie.

De persbijeenkomst wordt gehouden op het gemeentehuis van de brongemeente.
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3.5
3.5.1

Scenario 2A: Voorzorgslanding op de vliegbasis (toestel met 3 tot 10 personen)
MkNN

METHANE-BERICHT
M

Major Incident

E

Exact location

T

Type of incident

H

Hazards

A

Access

N

Number of casualties

E

Emergency services

Een toestel met 3 tot 10 personen meldt problemen en verzoekt om een
voorzorgslanding of moet een noodlanding maken binnen de vliegbasis.
GRIP niveau = 0 (motorkap overleg)
Vliegbasis Leeuwarden
Keegsdijkje 7
8919 AK LEEUWARDEN
Voorzorgslanding
 Kerosine – brandbaar
 Carbon Fibers – vergelijkbaar met asbest
 Mogelijke munitie – explosie, schietend en / of brand bevorderend
 Radar – straling
 Lading vliegtuig – wat wordt er mogelijk vervoerd
 Rotor – fysieke verwondingen / onthoofding
 Propeller – fysieke verwondingen / onthoofding
 Motor – in en uitlaat, zuigkracht en blast
Aanrijden via bovenwindse aanrijroute. Ingang eerst alleen mogelijk via het
Keegsdijkje. Meldkamer geeft aan op welke uitgangstelling (UGS) de
eenheden moeten verzamelen en welke calamiteitenroute (rood = rechtsom of
blauw = linksom) zij moeten gebruiken (zie kaartmateriaal). Vanaf UGS
mogelijk verdere routering middel turbo flair’s (lichtsignalen) naar incident.
0
Onderstaand schema geeft aan welke eenheden/functionarissen worden
gealarmeerd en daadwerkelijk ter plaatse komen.
Noot: In dit scenario informeert de Meldkamer Koninklijke Luchtmacht de
Meldkamer Noord Nederland (MkNN). De MkNN zoekt te allen tijde
afstemming met de officier van dienst brandweer. Indien nodig wordt er ook
afstemming gezocht met de officieren van dienst GHOR, Politie, KMar en
Bevolkingszorg. M.u.v. de brandweer gaan de overige hulpdiensten in eerste
instantie niet ter plaatse tenzij dat wordt gevraagd of wanneer er een scenario
wordt geactiveerd waarbij men wel ter plaatse moet komen.

Brandweerzorg militair (KLu)

Brandweer civiel

Politiezorg (KMar)

Tijdens openstelling vliegbasis Leeuwarden
 1 OSC
 2 Crashtenders
 1 TS







1 OVD-B
1 TS
1 HV

Buiten openstelling vliegbasis Leeuwarden
 1 Crashtender of 1 TS

Politiezorg (Politie)

Geneeskundige zorg

Bevolkingszorg
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3.5.2

Brandweerzorg

Proces

Multidisciplinaire aandachtspunten

Informatieproduct

Bron- en
effectbestrijding








Verbindingsschema activeren tussen brandweer
civiel en KLu
Contact OVD-B en OSC/MK-KLu over status
noodlanding. A.d.h.v. de situatie eventueel
doorschalen naar scenario 2b
Verzamelen bij Brandweer kazerne Klu

Inzetoverleg

Stof- en gevarengegevens
Stof
Kerosine 7
Kerosine 98%
Overige
bestanddelen
2%
Zuurstofflessen

Verbrandingsproducten

Ontvlambare vloeistof en damp

Boven 35 graden C damp met lucht explosief

Explosiegevaar door hoge elektrostatische oplading

Bij contact met hete oppervlakten kans op brand en explosie

Bij brand ontstaan schadelijke en/of irriterende ontledingsproducten

Reageert heftig met oxiderende stoffen
Brand bevorderend

Lading/bewapening gegevens kunnen worden opgevraagd bij de BvD of OSC.
3.5.3

Geneeskundige Zorg

Processen Geneeskundige Zorg worden in dit scenario niet opgestart.
3.5.4

Politiezorg

Processen Politiezorg worden in dit scenario niet opgestart.
3.5.5

Bevolkingszorg

Processen Bevolkingszorg worden in dit scenario niet opgestart.
3.5.6

Koninklijke Luchtmacht

In dit scenario zijn er geen specifieke aandachtspunten voor de Koninklijke Luchtmacht.
3.5.7

Communicatie

Communicatiedoel(en)
Informatievoorziening
(impact bepaalt of er
wel/niet proactief
gecommuniceerd wordt).

Verantwoordelijk
Communicatie Vliegbasis

Product / Middel

Omgevingsanalyse:
monitoring (social)
media.

Inzet externe
communicatiemiddelen afhankelijk
van impact.

Multi. aandachtspunten
N.v.t.

7

Gegevens uit: AVIB9130-303 F-34 (JET A1 + FSII) – Defensie Materieel Organisatie, opmaak 30-06-2015, 6e herziene
Uitgave.
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3.6

Scenario 2B: Crash op de vliegbasis (toestel met 3 tot 10 personen)

3.6.1

MkNN

METHANE-BERICHT
M

Major Incident

E

Exact location

T

Type of incident

H

Hazards

A

Access

N

Number of casualties

E

Emergency services

Een toestel met 3 tot 10 personen crasht op de vliegbasis.
GRIP = 2
Vliegbasis Leeuwarden
Keegsdijkje 7
8919 AK LEEUWARDEN
Crash
 Kerosine – brandbaar
 Carbon Fibers – vergelijkbaar met asbest
 Mogelijke munitie – explosie, schietend en / of brand bevorderend
 Radar – straling
 Lading vliegtuig – wat wordt er mogelijk vervoerd
 Rotor – Fysieke verwondingen / onthoofding
 Propeller – fysieke verwondingen / onthoofding
 Motor – in en uitlaat, zuigkracht en blast
Aanrijden via bovenwindse aanrijroute. Ingang eerst alleen mogelijk via het
Keegsdijkje. Meldkamer geeft aan op welke uitgangstelling (UGS) de
eenheden moeten verzamelen en welke calamiteitenroute (rood = rechtsom of
blauw = linksom) zij moeten gebruiken (zie kaartmateriaal). Vanaf UGS
mogelijk verdere routering middel turbo flair’s (lichtsignalen) naar incident.
3-10
Onderstaand schema geeft aan welke eenheden/functionarissen aanvullend
op GRIP 2 worden gealarmeerd en daadwerkelijk ter plaatse komen.
Noot: Het GMS vult de eenheden aan die reeds ter plaatse zijn tot de aantallen
in dit scenario zijn beschreven.

Brandweerzorg militair (KLu)

Brandweerzorg civiel

Politiezorg militair (KMar)

Tijdens openstelling vliegbasis Leeuwarden
 1 OSC
 2 Crashtenders
 1 TS











Buiten openstelling vliegbasis Leeuwarden
 1 Crashtender of 1 TS

1 CC
4 TS
1 HV
1 DPH-SL
1 AGS
1 MPL

1 OVD-P
2 EHD

Noot: bij verdere opschaling duurt
het langer dan 1 uur voordat de
eenheden ter plaatse zijn.

Politiezorg civiel (Politie)

Geneeskundige zorg

Bevolkingszorg










1 OPCO
1 NHE

Noot: betreft standaard inzet politie (verdere
opschaling is situatie afhankelijk).
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3.6.2

Brandweerzorg

Proces

Multidisciplinaire aandachtspunten

Informatieproduct

Bron- en
effectbestrijding











Redding

Ontsmetting










Exacte locatie bepaling crash
Bovenwindse aanrijroute bepalen voor alle
eenheden
UGS bepalen
Verbindingsschema activeren tussen brandweer
civiel en KLu
Inzettactiek bepaling door hoogst
leidinggevende brandweer (civiel) met de
OSC/BvD
Accent op overleefbare situatie inzittenden en
aansluitend redding
Werken conform asbestprocedure bij brand
Veiligstellen HAZARDS
Bepalen brongebied (hot/warm/cold zone)
Bepalen effectgebied indien aanwezig
Overweging opstarten Meet Plan Organisatie
Afstemming taakverdeling en informatie
uitwisseling tussen brandweer KLu en civiel
i.v.m. de HAZARDS
Realiseer eenvoudig Decontaminatieveld
Overweeg opzetten Decontaminatieveld met
DECO bak



Communiceren veilige
aanrijroute
Inzettactiek
Vaststellen brongebied
Vaststellen eventueel
effectgebied
Ladingsgegevens



Totaal aantal slachtoffers



Ontsmettingsregistratie
personeel





Stof- en gevarengegevens
Stof
Kerosine8
Kerosine 98%
Overige
bestanddelen
2%
Zuurstofflessen

Verbrandingsproducten

Ontvlambare vloeistof en damp

Boven 35 graden C damp met lucht explosief

Explosiegevaar door hoge elektrostatische oplading

Bij contact met hete oppervlakten kans op brand en explosie

Bij brand ontstaan schadelijke en/of irriterende ontledingsproducten

Reageert heftig met oxiderende stoffen
Brand bevorderend

Lading/bewapening gegevens kunnen worden opgevraagd bij de BvD of OSC.

8

Gegevens uit: AVIB9130-303 F-34 (JET A1 + FSII) – Defensie Materieel Organisatie, opmaak 30-06-2015, 6e herziene
Uitgave.
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3.6.3

Geneeskundige Zorg

Proces

Spoedeisende
medische zorg

Publieke
gezondheidszorg

Multidisciplinaire aandachtspunten
Triage

Rookinhalatie;

Mechanisch letsel;

Brandwonden;

Luchtvaartgeneeskundige aspecten (in
afstemming met vliegerarts en first responder)
Behandeling ter plaatse

Direct transport naar ziekenhuis of
gezondheidscentrum
Transport
Psychosociale hulpverlening
Medische milieukunde

Carbon fibers

Munitie

Radarstraling

Specifieke gevaren conform
bedrijfsnoodplan vliegbasis Leeuwarden

Bijzonderheden rondom lading

Informatieproduct
Slachtofferbeeld aantal

Letselbeeld

Hospitalisatie
n.v.t.
GAGS advies i.v.m.
gezondheidsrisico’s
Noot: Afstemming met
communicatie

Slachtofferberekeningen:
Mogelijk aantal slachtoffers
-Vitaal bedreigd (T1)

3-10-> aantal slachtoffers is te klein voor nadere specificatie
15%

-Minder vitaal bedreigd (T2)

22,5%

-Niet vitaal bedreigd (T 3)
-Doden

37,5%
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3.6.4

Politiezorg

De reguliere politieprocessen zijn van toepassing waarbij de Koninklijke Marechaussee (KMar) in
eerste aanleg verantwoordelijk is voor de uitvoer van de politieprocessen op de vliegbasis
Leeuwarden en de politie voor de uitvoer van de politieprocessen buiten de vliegbasis Leeuwarden.
De diensten helpen en ondersteunen elkaar daar waar mogelijk en noodzakelijk. Dat geldt voor zowel
een crash op de vliegbasis Leeuwarden als een crash buiten de vliegbasis Leeuwarden.
3.6.5

Bevolkingszorg

Proces

Multidisciplinaire aandachtspunten

Communicatie

Zie paragraaf 3.6.7 voor de uitwerking van het onderdeel crisiscommunicatie.

Publieke zorg



Bij scenario’s op de vliegbasis wordt gebruik
gemaakt van de opvangcapaciteit op de
Vliegbasis Leeuwarden. Gemeente kan
ondersteunen.

Informatieproduct





3.6.6

Inzetplan opvang: op
welke locatie,
gevraagde capaciteit,
benodigde
middelen/materialen,
te betrekken externe
partijen, verwachte tijd
die nodig is voor
realisatie;
1e opvanglocatie
bekend maken;
Beschikbare
opvanglocaties zijn
opgenomen in het
regionaal
crisisplan/deelplan
bevolkingszorg.

Koninklijke Luchtmacht

Aandachtspunten vanuit het bedrijf
 Vliegbasis (Daily Ops): De dagelijkse bedrijfsprocessen dienen bij incidenten zoveel mogelijk
gecontinueerd te worden.
 Afstemming voorlichting continu laten plaatsvinden tussen de overheid (bevoegd gezag) en
de vliegbasis.
Indien dit scenario zich voordoet draagt vliegbasis Leeuwarden zorg voor het beschikbaar hebben
van een:
 Operationeel centrum (OC);
 Bedrijfshulpverlening (BHV) organisatie;
 Liaison Koninklijke Luchtmacht (KLu) -> neemt indien gewenst zitting in het CoPI;
 Liaison Koninklijke Luchtmacht (KLu) -> neemt indien gewenst zitting in het ROT;
 Commandant (CVB) vliegbasis Leeuwarden -> neemt indien gewenst zitting in het GBT of
RBT;
 Sectie communicatie.
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3.6.7

Communicatie

Communicatiedoel(en)
Informatievoorziening,
schadebeperking en
betekenisgeving

Verantwoordelijk
 Taakorganisatie
communicatie
bevolkingszorg
(brongemeente), in
nauwe afstemming
met communicatie
Vliegbasis.

Product / Middel
 NL-Alert (optioneel)
 Twitter
 Website (liveblog)
 Q&A’s
 Omgevingsanalyses
 Persalarm / voorlichting
 Persbijeenkomst
(optioneel): zie locatie
hieronder

Multi. aandachtspunten

Voorzien in de
maatschappelijke
informatiebehoefte o.a.
op basis van
omgevingsanalyses:
formats zijn
beschikbaar in
draaiboek
crisiscommunicatie

Afstemmen met CoPIvoorlichter en
communicatieadviseur
ROT. Primair stemt de
taakorganisatie
communicatie de acties
en boodschappen af
met communicatie
Vliegbasis.

Na het incident is er
een overdracht naar de
reguliere gemeentelijke
organisatie.

Bij dit incident is het aan te bevelen om twee CoPI-voorlichters in te zetten. Eén functionaris richt zich
op de het CoPI, en de ander richt zich op de pers.
Persbijeenkomst wordt gehouden op het gemeentehuis van de brongemeente. Daarnaast kan, indien
nodig, gebruik worden gemaakt van het perscentrum van de Vliegbasis: Basis Informatiecentrum
(BIC), Keegsdijkje 8, Leeuwarden. Hier kan eveneens de pers die ter plaatse komt te woord worden
gestaan.
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3.7

Scenario 2C: Crash buiten de vliegbasis (toestel met 3 tot 10 personen)

3.7.1

MkNN

METHANE-BERICHT
Major Incident

M
E
T

Exact location
Type of incident
Hazards

H

A
N

Access
Number of casualties

E

Emergency services

Een toestel met 3 tot 10 inzittenden crasht buiten de vliegbasis maar binnen
één van de gemeenten, Leeuwarden, Leeuwarderadeel of Menameradiel.
GRIP = 2
Binnen het gebied van de gemeenten Leeuwarden, Leeuwarderadeel of
Menameradiel.
Crash
 Kerosine – brandbaar
 Carbon Fibers – vergelijkbaar met asbest
 Mogelijke munitie – explosie, schietend en / of brand bevorderend
 Radar – straling
 Lading vliegtuig – wat wordt er mogelijk vervoerd
 Rotor – fysieke verwondingen / onthoofding
 Propeller – fysieke verwondingen / onthoofding
 Motor – in en uitlaat, zuigkracht en blast
Aanrijden via bovenwindse aanrijroute.
3-10
Onderstaand schema geeft aan welke eenheden/functionarissen aanvullend
op GRIP 2 worden gealarmeerd en daadwerkelijk ter plaatse komen.
Noot: Het GMS vult de eenheden aan die reeds ter plaatse zijn tot de aantallen
in dit scenario zijn beschreven.

Brandweerzorg militair (KLu)

Brandweerzorg civiel

Politiezorg militair (KMar)

Tijdens openstelling vliegbasis Leeuwarden
 1 OSC
 2 Crashtenders
 1 TS



Buiten openstelling vliegbasis Leeuwarden
 1 Crashtender of 1 TS









Politiezorg civiel (Politie)

Geneeskundige zorg

Bevolkingszorg










1 OPCO
1 NHE

Noot: betreft standaard inzet politie (verdere
opschaling is situatie afhankelijk).
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type toestel.
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3.7.2

Brandweerzorg

Proces

Multidisciplinaire aandachtspunten

Informatieproduct

Bron- en
effectbestrijding













Redding

Ontsmetting








Exacte locatie bepaling crash
Bovenwindse aanrijroute bepalen voor alle
eenheden
UGS bepalen
Verbindingsschema activeren tussen brandweer
civiel en KLu
Inzettactiek bepaling door hoogst
leidinggevende brandweer (civiel) met de
OSC/BvD
Accent op overleefbare situatie inzittenden en
aansluitend redding
Werken conform asbestprocedure bij brand
Veiligstellen HAZARDS overleg met KLu voor
expertise
Bepalen brongebied (hot/warm/cold zone)
Bepalen effectgebied indien aanwezig
Overweging opstarten Meet Plan Organisatie
Afstemming taakverdeling en informatie
uitwisseling tussen brandweer KLu en civiel
i.v.m. de HAZARDS
Realiseer eenvoudig Decontaminatieveld
Overweeg opzetten Decontaminatieveld met
DECO bak



Communiceren veilige
aanrijroute
Inzettactiek
Vaststellen brongebied
Vaststellen eventueel
effectgebied
Ladingsgegevens



Totaal aantal slachtoffers



Ontsmettingsregistratie
personeel





Stof- en gevarengegevens
Stof
Kerosine9
Kerosine 98%
Overige
bestanddelen
2%
Zuurstofflessen

Verbrandingsproducten

Ontvlambare vloeistof en damp

Boven 35 graden C damp met lucht explosief

Explosiegevaar door hoge elektrostatische oplading

Bij contact met hete oppervlakten kans op brand en explosie

Bij brand ontstaan schadelijke en/of irriterende ontledingsproducten

Reageert heftig met oxiderende stoffen
Brand bevorderend

Lading gegevens kunnen worden opgevraagd bij de BvD en OSC.

9

Gegevens uit: AVIB9130-303 F-34 (JET A1 + FSII) – Defensie Materieel Organisatie, opmaak 30-06-2015, 6e herziene
Uitgave.
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Slachtofferberekeningen:
Mogelijk aantal slachtoffers
-Vitaal bedreigd (T1)

3-10 -> aantal slachtoffers is te klein voor nadere specificatie
15%

-Minder vitaal bedreigd (T2)

22,5%

-Niet vitaal bedreigd (T 3)
-Doden

37,5%

3.7.3

25%

Geneeskundige Zorg

Proces

Spoedeisende
medische zorg

Publieke
gezondheidszorg

Multidisciplinaire aandachtspunten
Triage

Rookinhalatie;

Mechanisch letsel;

Brandwonden;

Luchtvaartgeneeskundige aspecten (in
afstemming met vliegerarts en first responder)
Behandeling ter plaatse

Direct transport naar ziekenhuis of
gezondheidscentrum
Transport
Psychosociale hulpverlening
Medische milieukunde

Carbon fibers

Munitie

Radarstraling

Specifieke gevaren conform
bedrijfsnoodplan vliegbasis Leeuwarden

Bijzonderheden rondom lading

Informatieproduct
Slachtofferbeeld aantal

Letselbeeld

Hospitalisatie
n.v.t.
GAGS advies i.v.m.
gezondheidsrisico’s
Noot: Afstemming met
communicatie

Slachtofferberekeningen:
Mogelijk aantal slachtoffers
-Vitaal bedreigd (T1)

3-10-> aantal slachtoffers is te klein voor nadere specificatie
15%

-Minder vitaal bedreigd (T2)

22,5%

-Niet vitaal bedreigd (T 3)
-Doden

37,5%
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3.7.4

Politiezorg

De reguliere politieprocessen zijn van toepassing waarbij de Koninklijke Marechaussee (KMar) in
eerste aanleg verantwoordelijk is voor de uitvoer van de politieprocessen op de vliegbasis
Leeuwarden en de politie voor de uitvoer van de politieprocessen buiten de vliegbasis Leeuwarden.
De diensten helpen en ondersteunen elkaar daar waar mogelijk en noodzakelijk. Dat geldt voor zowel
een crash op de vliegbasis Leeuwarden als een crash buiten de vliegbasis Leeuwarden.
3.7.5

Bevolkingszorg

Proces

Multidisciplinaire aandachtspunten

Communicatie

Zie paragraaf 3.7.7 voor de uitwerking van het onderdeel crisiscommunicatie.

Publieke zorg



Omgevingszorg

 Inperken gevolgschade (riolering,

Opvang en verzorging

oppervlaktewater, bodem etc.)
Informatie



Ondersteuning




3.7.6

Verwanteninformatie, overweeg inzet
Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS)
Juridisch advies
Nafase

Informatieproduct


Inzetplan opvang: op
welke locatie,
gevraagde capaciteit,
benodigde
middelen/materialen,
te betrekken externe
partijen, verwachte tijd
die nodig is voor
realisatie;

1e opvanglocatie
bekend maken;

Beschikbare
opvanglocaties zijn
opgenomen in het
regionaal
crisisplan/deelplan
bevolkingszorg.
Aanwezige voorzieningen om
gevolgschade te
voorkomen/beperken.
Verwanten van niet zelfredzame
slachtoffers zijn geïnformeerd.
Noodbevel voor vrijhouden
gebied.
Plan van aanpak voor de nafase

Koninklijke Luchtmacht

Aandachtspunten vanuit het bedrijf
 Vliegbasis (Daily Ops): De dagelijkse bedrijfsprocessen dienen bij incidenten zoveel mogelijk
gecontinueerd te worden.
 Afstemming voorlichting continu laten plaatsvinden tussen de overheid (bevoegd gezag) en
de vliegbasis.
Indien dit scenario zich voordoet draagt vliegbasis Leeuwarden zorg voor het beschikbaar hebben
van een:
 Operationeel centrum (OC);
 Een bedrijfshulpverlening (BHV) organisatie;
 Liaison Koninklijke Luchtmacht (KLu) -> neemt indien gewenst zitting in het CoPI;
 Liaison Koninklijke Luchtmacht (KLu) -> neemt indien gewenst zitting in het ROT;
 Commandant (CVB) vliegbasis Leeuwarden -> neemt indien gewenst zitting in het GBT of
RBT;
 Sectie communicatie.
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3.7.7

Communicatie

Communicatiedoel(en)
Informatievoorziening,
schadebeperking en
betekenisgeving

Verantwoordelijk
 Taakorganisatie
communicatie
bevolkingszorg
(brongemeente), in
nauwe afstemming
met communicatie
Vliegbasis.

Product / Middel
 NL-Alert (optioneel)
 Twitter
 Website (liveblog)
 Q&A’s
 Omgevingsanalyses
 Persalarm / voorlichting
 Persbijeenkomst
(optioneel): zie
hieronder voor locatie

Multi. aandachtspunten

Voorzien in de
maatschappelijke
informatiebehoefte o.a.
op basis van
omgevingsanalyses:
formats zijn
beschikbaar in
draaiboek
crisiscommunicatie.

Afstemmen met CoPIvoorlichter en
communicatieadviseur
ROT. Primair stemt de
taakorganisatie
communicatie de acties
en boodschappen af
met communicatie
Vliegbasis.

Opvragen
handelingsperspectief
vanuit ROT.

Na het incident is er
een overdracht naar de
reguliere gemeentelijke
organisatie.

Persbijeenkomst wordt gehouden op het gemeentehuis van de brongemeente.
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3.8
3.8.1

Scenario 3A: Voorzorgslanding op de vliegbasis (toestel met 10 personen of meer)
MkNN

METHANE-BERICHT
M

Major Incident

E

Exact location

T

Type of incident

H

Hazards

A

Access

N

Number of casualties

Een toestel met 10 of meer inzittenden meldt problemen en verzoekt om een
voorzorgslanding of moet een noodlanding maken binnen de vliegbasis.
GRIP = 0
Vliegbasis Leeuwarden
Keegsdijkje 7
8919 AK LEEUWARDEN
Voorzorgslanding
 Kerosine – brandbaar
 Carbon Fibers – vergelijkbaar met asbest
 Mogelijke munitie – explosie, schietend en / of brand bevorderend
 Radar – straling
 Lading vliegtuig – wat wordt er mogelijk vervoerd
 Rotor – Fysieke verwondingen / onthoofding
 Propeller – fysieke verwondingen / onthoofding
 Motor – in en uitlaat, zuigkracht en blast
Aanrijden via bovenwindse aanrijroute. Ingang eerst alleen mogelijk via het
Keegsdijkje. Meldkamer geeft aan op welke uitgangstelling (UGS) de
eenheden moeten verzamelen en welke calamiteitenroute (rood = rechtsom of
blauw = linksom) zij moeten gebruiken (zie kaartmateriaal). Vanaf UGS
mogelijk verdere routering middel turbo flair’s (lichtsignalen) naar incident.
0
Onderstaand schema geeft aan welke eenheden/functionarissen worden
gealarmeerd en daadwerkelijk ter plaatse komen.

E

Emergency services

Noot: In dit scenario informeert de Meldkamer Koninklijke Luchtmacht de
Meldkamer Noord Nederland (MkNN). De MkNN zoekt te allen tijde
afstemming met de officier van dienst brandweer. Indien nodig wordt er ook
afstemming gezocht met de officieren van dienst GHOR, Politie, KMar en
Bevolkingszorg. M.u.v. de brandweer gaan de overige hulpdiensten in eerste
instantie niet ter plaatse tenzij dat wordt gevraagd of wanneer er een scenario
wordt geactiveerd waarbij men wel ter plaatse moet komen.

Brandweerzorg militair (KLu)

Brandweer civiel

Politiezorg militair (KMar)

Tijdens openstelling vliegbasis Leeuwarden
 1 OSC
 2 Crashtenders
 1 TS









1 CC
1 OVD-B
4 TS
1 HV
1 DPH-SL

Buiten openstelling vliegbasis Leeuwarden
 1 Crashtender of 1 TS

Politiezorg civiel (Politie)

Geneeskundige zorg

Bevolkingszorg
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3.8.2

Brandweerzorg

Proces

Multidisciplinaire aandachtspunten

Informatieproduct

Bron- en
effectbestrijding








Verbindingsschema activeren tussen brandweer
civiel en KLu
Contact OVD-B en OSC/MK-KLu over status
noodlanding. A.d.h.v. de situatie eventueel
doorschalen naar scenario 3b
Verzamelen bij Brandweer kazerne KLu

Inzetoverleg

Stof- en gevarengegevens
Stof
Kerosine 10
Kerosine 98%
Overige
bestanddelen
2%
Zuurstofflessen

Verbrandingsproducten

Ontvlambare vloeistof en damp

Boven 35 graden C damp met lucht explosief

Explosiegevaar door hoge elektrostatische oplading

Bij contact met hete oppervlakten kans op brand en explosie

Bij brand ontstaan schadelijke en/of irriterende ontledingsproducten

Reageert heftig met oxiderende stoffen
Brand bevorderend

Lading/bewapening gegevens kunnen worden opgevraagd bij de BvD of OSC.
3.8.3

Geneeskundige Zorg

Processen Geneeskundig Zorg worden in dit scenario niet opgestart.
3.8.4

Politiezorg

Processen Politiezorg worden in dit scenario niet opgestart.
3.8.5

Bevolkingszorg

Processen Bevolkingszorg worden in dit scenario niet opstart.
3.8.6

Koninklijke Luchtmacht

In dit scenario zijn er geen specifieke aandachtspunten voor de Koninklijke Luchtmacht.
3.8.7

Communicatie

Communicatiedoel(en)
Informatievoorziening
(impact bepaalt of er
wel/niet proactief
gecommuniceerd wordt).

Verantwoordelijk
Communicatie Vliegbasis

Product / Middel

Omgevingsanalyse:
monitoring (social)
media.

Inzet externe
communicatiemiddelen afhankelijk
van impact.

Multi. aandachtspunten
Indien de brandweer
communiceert i.v.m. grote
brandweerinzet, graag
afstemmen met
communicatie Vliegbasis.
Focus op eigen proces.

10

Gegevens uit: AVIB9130-303 F-34 (JET A1 + FSII) – Defensie Materieel Organisatie, opmaak 30-06-2015, 6e herziene
Uitgave.
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3.9

Scenario 3B: Crash op de vliegbasis (toestel met 10 personen of meer)

3.9.1

MkNN

M

Major Incident

E

Exact location

T

Type of incident

H

Hazards

A

Access

N

Number of casualties

E

Emergency services

Een toestel met 10 of meer inzittenden crasht op de vliegbasis.
GRIP = 2
Vliegbasis Leeuwarden
Keegsdijkje 7
8919 AK LEEUWARDEN
Crash
 Kerosine – brandbaar
 Carbon Fibers – vergelijkbaar met asbest
 Mogelijke munitie – explosie, schietend en / of brand bevorderend
 Radar – straling
 Lading vliegtuig – wat wordt er mogelijk vervoerd
 Rotor – Fysieke verwondingen / onthoofding
 Propeller – fysieke verwondingen / onthoofding
 Motor – in en uitlaat, zuigkracht en blast
Aanrijden via bovenwindse aanrijroute. Ingang eerst alleen mogelijk via het
Keegsdijkje. Meldkamer geeft aan op welke uitgangstelling (UGS) de
eenheden moeten verzamelen en welke calamiteitenroute (rood = rechtsom of
blauw = linksom) zij moeten gebruiken (zie kaartmateriaal). Vanaf UGS
mogelijk verdere routering middel turbo flair’s (lichtsignalen) naar incident.
10 of meer
Onderstaand schema geeft aan welke eenheden/functionarissen aanvullend
op GRIP 2 worden gealarmeerd en daadwerkelijk ter plaatse komen.
Noot: Het GMS vult de eenheden aan die reeds ter plaatse zijn tot de aantallen
in dit scenario zijn beschreven.

Brandweerzorg militair (KLu)

Brandweer civiel

Politiezorg militair (KMar)

Tijdens openstelling vliegbasis Leeuwarden
 1 OSC
 2 Crashtenders
 1 TS













Buiten openstelling vliegbasis Leeuwarden
 1 Crashtender of 1 TS

1 CC
2 OVD-B (extra)
9 TS
2 HV’s
2 DPH-SL
1 SLH
1 AGS
1 MPL

1 OVD-P
2 EHD

Noot: bij verdere opschaling duurt
het langer dan 1 uur voordat de
eenheden ter plaatse zijn.

Politiezorg civiel (Politie)

Geneeskundige zorg

Bevolkingszorg











1 OPCO
1 NHE

Noot: betreft standaard inzet politie (verdere
opschaling is situatie afhankelijk).



1 OVD-G (extra)
10 Ambulances
1 MMT
1 GAGS
GGB

Noot: verdere op- en afschaling
geschiedt op basis van aantal
passagiers en type toestel.
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3.9.2

Brandweerzorg

Proces

Multidisciplinaire aandachtspunten

Informatieproduct

Bron- en
effectbestrijding











Redding

Ontsmetting










Exacte locatie bepaling crash
Bovenwindse aanrijroute bepalen voor alle
eenheden
UGS bepalen
Verbindingsschema activeren tussen brandweer
civiel en KLu
Inzettactiek bepaling door hoogst
leidinggevende brandweer (civiel) met de
OSC/BvD
Accent op overleefbare situatie inzittenden en
aansluitend redding
Werken conform asbestprocedure bij brand;
Veiligstellen HAZARDS
Bepalen brongebied (hot/warm/cold zone)
Bepalen effectgebied indien aanwezig
Overweging opstarten Meet Plan Organisatie
Afstemming taakverdeling en informatie
uitwisseling tussen brandweer KLu en civiel
i.v.m. de HAZARDS
Realiseer eenvoudig Decontaminatieveld
Overweeg opzetten Decontaminatieveld met
DECO bak



Communiceren veilige
aanrijroute
Inzettactiek
Vaststellen brongebied
Vaststellen eventueel
effectgebied
Ladingsgegevens



Totaal aantal slachtoffers



Ontsmettingsregistratie
personeel





Stof- en gevarengegevens
Stof
Kerosine 11
Kerosine 98%
Overige
bestanddelen
2%
Zuurstofflessen

Verbrandingsproducten

Ontvlambare vloeistof en damp

Boven 35 graden C damp met lucht explosief

Explosiegevaar door hoge elektrostatische oplading

Bij contact met hete oppervlakten kans op brand en explosie

Bij brand ontstaan schadelijke en/of irriterende ontledingsproducten

Reageert heftig met oxiderende stoffen
Brand bevorderend

Lading/bewapening gegevens kunnen worden opgevraagd bij de BvD of OSC.

11

Gegevens uit: AVIB9130-303 F-34 (JET A1 + FSII) – Defensie Materieel Organisatie, opmaak 30-06-2015, 6e herziene
Uitgave.
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3.9.3

Geneeskundige Zorg

Proces

Spoedeisende
medische zorg

Publieke
gezondheidszorg

Multidisciplinaire aandachtspunten
Triage

Rookinhalatie;

Mechanisch letsel;

Brandwonden;

Luchtvaartgeneeskundige aspecten (in
afstemming met vliegerarts en first responder)
Behandeling ter plaatse

Direct transport naar ziekenhuis of
gezondheidscentrum
Transport
Psychosociale hulpverlening
Medische milieukunde

Carbon fibers

Munitie

Radarstraling

Specifieke gevaren conform
bedrijfsnoodplan vliegbasis Leeuwarden

Bijzonderheden rondom lading

Slachtofferberekeningen:
Mogelijk aantal slachtoffers
-Vitaal bedreigd (T1)

10 of meer
15%

-Minder vitaal bedreigd (T2)

22,5%

-Niet vitaal bedreigd (T 3)
-Doden

37,5%

RBP Vliegbasis Leeuwarden
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Informatieproduct
Slachtofferbeeld aantal

Letselbeeld

Hospitalisatie
GAGS advies i.v.m.
gezondheidsrisico’s
Noot: afstemming met
communicatie

25%
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3.9.4

Politiezorg

De reguliere politieprocessen zijn van toepassing waarbij de Koninklijke Marechaussee (KMar) in
eerste aanleg verantwoordelijk is voor de uitvoer van de politieprocessen op de vliegbasis
Leeuwarden en de politie voor de uitvoer van de politieprocessen buiten de vliegbasis Leeuwarden.
De diensten helpen en ondersteunen elkaar daar waar mogelijk en noodzakelijk. Dat geldt voor zowel
een crash op de vliegbasis Leeuwarden als een crash buiten de vliegbasis Leeuwarden.
3.9.5

Bevolkingszorg

Proces

Multidisciplinaire aandachtspunten

Communicatie

Zie paragraaf 3.9.7 voor de uitwerking van het onderdeel crisiscommunicatie.

Publieke zorg



Bij scenario’s op de vliegbasis wordt gebruik
gemaakt van de opvangcapaciteit op de
Vliegbasis Leeuwarden. Gemeente kan
ondersteunen.

Informatieproduct





3.9.6

Inzetplan opvang: op
welke locatie,
gevraagde capaciteit,
benodigde
middelen/materialen,
te betrekken externe
partijen, verwachte tijd
die nodig is voor
realisatie;
1e opvanglocatie
bekend maken;
Beschikbare
opvanglocaties zijn
opgenomen in het
regionaal
crisisplan/deelplan
bevolkingszorg.

Koninklijke Luchtmacht

Aandachtspunten vanuit het bedrijf
 Vliegbasis (Daily Ops): De dagelijkse bedrijfsprocessen dienen bij incidenten zoveel mogelijk
gecontinueerd te worden.
 Afstemming voorlichting continu laten plaatsvinden tussen de overheid (bevoegd gezag) en
de vliegbasis.
Indien dit scenario zich voordoet draagt vliegbasis Leeuwarden zorg voor het beschikbaar hebben
van een:
 Operationeel centrum (OC);
 Bedrijfshulpverlening (BHV) organisatie;
 Liaison Koninklijke Luchtmacht (KLu) -> neemt indien gewenst zitting in het CoPI;
 Liaison Koninklijke Luchtmacht (KLu) -> neemt indien gewenst zitting in het ROT;
 Commandant (CVB) vliegbasis Leeuwarden -> neemt indien gewenst zitting in het GBT of
RBT;
 Sectie communicatie.
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3.9.7

Communicatie

Communicatiedoel(en)
Informatievoorziening,
schadebeperking en
betekenisgeving

Verantwoordelijk
 Taakorganisatie
communicatie
bevolkingszorg
(brongemeente), in
nauwe afstemming
met communicatie
Vliegbasis.

Product / Middel
 NL-Alert (optioneel)
 Twitter
 Website (liveblog)
 Q&A’s
 Omgevingsanalyses
 Persalarm / voorlichting
 Persbijeenkomst
(optioneel): zie locatie
hieronder

Multi. aandachtspunten

Voorzien in de
maatschappelijke
informatiebehoefte o.a.
op basis van
omgevingsanalyses:
formats zijn
beschikbaar in
draaiboek
crisiscommunicatie.

Afstemmen met CoPIvoorlichter en
communicatieadviseur
ROT. Primair stemt de
taakorganisatie
communicatie de acties
en boodschappen af
met communicatie
Vliegbasis.

Na het incident is er
een overdracht naar de
reguliere gemeentelijke
organisatie.

Bij dit incident is het aan te bevelen om twee CoPI-voorlichters in te zetten. Eén functionaris richt zich
op de het CoPI, en de ander richt zich op de pers.
Persbijeenkomst wordt gehouden op het gemeentehuis van de brongemeente. Daarnaast kan
gebruik worden gemaakt van het perscentrum van de Vliegbasis: Basis Informatiecentrum (BIC),
Keegsdijkje 8, Leeuwarden. Hier kan eveneens de pers die ter plaatse komt te woord worden
gestaan.
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3.10 Scenario 3C: Crash buiten de vliegbasis (toestel met 10 personen of meer)
3.10.1 MkNN
METHANE-BERICHT

M

Major Incident

E

Exact location

T

Type of incident

H

Hazards

A
N

Access
Number of casualties

E

Emergency services

Een toestel met meer dan 10 inzittenden crasht buiten de vliegbasis maar
binnen één van de gemeenten, Leeuwarden, Leeuwarderadeel of
Menameradiel.
GRIP = 3
Binnen het gebied van de gemeenten Leeuwarden, Leeuwarderadeel of
Menameradiel.
Crash
 Kerosine – brandbaar
 Carbon Fibers – vergelijkbaar met asbest
 Mogelijke munitie – explosie, schietend en / of brand bevorderend
 Radar – straling
 Lading vliegtuig – wat wordt er mogelijk vervoerd
 Rotor – Fysieke verwondingen / onthoofding
 Propeller – fysieke verwondingen / onthoofding
 Motor – in en uitlaat, zuigkracht en blast
Aanrijden via bovenwindse aanrijroute.
10 of meer
Onderstaand schema geeft aan welke eenheden/functionarissen aanvullend
op GRIP 3 worden gealarmeerd en daadwerkelijk ter plaatse komen.
Noot: Het GMS vult de eenheden aan die reeds ter plaatse zijn tot de aantallen
in dit scenario zijn beschreven.

Brandweerzorg militair (KLu)

Brandweer civiel

Politiezorg militair (KMar)

Tijdens openstelling vliegbasis Leeuwarden
 1 OSC
 2 Crashtenders
 1 TS













Buiten openstelling vliegbasis Leeuwarden
 1 Crashtender of 1 TS

1 CC
2 OVD-B (extra)
9 TS
2 HV
2 DPH-SL
1 SLH
1 SBH
1 AGS
1 MPL

Politiezorg civiel (Politie)

Geneeskundige zorg

Bevolkingszorg











1 OPCO
1 NHE

Noot: betreft standaard inzet politie (verdere
opschaling is situatie afhankelijk).



1 OVD-G (extra)
10 Ambulances
1 MMT
1 GAGS
GGB

Noot: verdere op- en afschaling
op basis van aantal passagiers
en type toestel.
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3.10.2 Brandweerzorg
Proces

Multidisciplinaire aandachtspunten

Informatieproduct

Bron- en
effectbestrijding













Redding

Ontsmetting








Exacte locatie bepaling crash
Bovenwindse aanrijroute bepalen voor alle
eenheden
UGS bepalen
Verbindingsschema activeren tussen brandweer
civiel en KLu
Inzettactiek bepaling door hoogst
leidinggevende brandweer (civiel) met de
OSC/BvD
Accent op overleefbare situatie inzittenden en
aansluitend redding
Werken conform asbestprocedure bij brand
Veiligstellen HAZARDS overleg met KLu voor
expertise
Bepalen brongebied (hot/warm/cold zone)
Bepalen effectgebied indien aanwezig
Overweging opstarten Meet Plan Organisatie
Afstemming taakverdeling en informatie
uitwisseling tussen brandweer KLu en civiel
i.v.m. de HAZARDS
Realiseer eenvoudig Decontaminatieveld
Overweeg opzetten Decontaminatieveld met
DECO bak



Communiceren veilige
aanrijroute
Inzettactiek
Vaststellen brongebied
Vaststellen eventueel
effectgebied
Ladingsgegevens



Totaal aantal slachtoffers



Ontsmettingsregistratie
personeel





Stof- en gevarengegevens
Stof
Kerosine 12
Kerosine 98%
Overige
bestanddelen
2%
Zuurstofflessen

Verbrandingsproducten

Ontvlambare vloeistof en damp

Boven 35 graden C damp met lucht explosief

Explosiegevaar door hoge elektrostatische oplading

Bij contact met hete oppervlakten kans op brand en explosie

Bij brand ontstaan schadelijke en/of irriterende ontledingsproducten

Reageert heftig met oxiderende stoffen
Brand bevorderend

Lading/bewapening gegevens kunnen worden opgevraagd bij de BvD of OSC.

12

Gegevens uit: AVIB9130-303 F-34 (JET A1 + FSII) – Defensie Materieel Organisatie, opmaak 30-06-2015, 6e herziene
Uitgave.
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3.10.3 Geneeskundige Zorg
Proces

Spoedeisende
medische zorg

Publieke
gezondheidszorg

Multidisciplinaire aandachtspunten
Triage

Rookinhalatie;

Mechanisch letsel;

Brandwonden;

Luchtvaartgeneeskundige aspecten (in
afstemming met vliegerarts en first responder)
Behandeling ter plaatse

Direct transport naar ziekenhuis of
stabilisatie ter plaatse
Transport
Psychosociale hulpverlening

Inzet opvangteam Defensie

Opvangteams PSH door GHOR/GGD
Medische milieukunde

Carbon fibers

Munitie

Radarstraling

Specifieke gevaren conform
bedrijfsnoodplan vliegbasis Leeuwarden

Bijzonderheden rondom lading

Slachtofferberekeningen:
Mogelijk aantal slachtoffers
-Vitaal bedreigd (T1)

10 of meer
15%

-Minder vitaal bedreigd (T2)

22,5%

-Niet vitaal bedreigd (T 3)
-Doden

37,5%
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Hospitalisatie
Ondersteuning opvanglocaties

GAGS advies i.v.m.
gezondheidsrisico’s
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communicatie

25%
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3.10.4 Politiezorg
De reguliere politieprocessen zijn van toepassing waarbij de Koninklijke Marechaussee (KMar) in
eerste aanleg verantwoordelijk is voor de uitvoer van de politieprocessen op de vliegbasis
Leeuwarden en de politie voor de uitvoer van de politieprocessen buiten de vliegbasis Leeuwarden.
De diensten helpen en ondersteunen elkaar daar waar mogelijk en noodzakelijk. Dat geldt voor zowel
een crash op de vliegbasis Leeuwarden als een crash buiten de vliegbasis Leeuwarden.
3.10.5 Bevolkingszorg
Proces

Multidisciplinaire aandachtspunten

Communicatie

Zie paragraaf 3.10.7 voor de uitwerking van het onderdeel crisiscommunicatie.

Publieke zorg



Omgevingszorg

 Inperken gevolgschade (riolering,

Opvang en verzorging

oppervlaktewater, bodem etc.)
Informatie



Ondersteuning



Verwanteninformatie, overweeg inzet
Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS)
Nafase



Juridische ondersteuning



Protocollaire zaken

Informatieproduct


Inzetplan opvang: op
welke locatie,
gevraagde capaciteit,
benodigde
middelen/materialen,
te betrekken externe
partijen, verwachte tijd
die nodig is voor
realisatie;

1e opvanglocatie
bekend maken;

Beschikbare
opvanglocaties zijn
opgenomen in het
regionaal
crisisplan/deelplan
bevolkingszorg.
Aanwezige voorzieningen om
gevolgschade te
voorkomen/beperken.
Verwanten van niet zelfredzame
slachtoffers zijn geïnformeerd.

Plan van aanpak
nafase

Evt. inzichtelijk maken
van financiële en
juridische
consequenties

Noodbevel voor
vrijhouden gebied

Bestuurlijke leiding
Burgemeester
 Verantwoordelijk bij vliegtuigongeval binnen zijn gemeente (GRIP 3) voor rampenbestrijding en
handhaving openbare orde. Advisering door gemeentelijk beleidsteam.
Voorzitter veiligheidsregio
 Verantwoordelijk bij vliegtuigongeval dat gemeentegrensoverstijgend is (GRIP 4) voor
rampenbestrijding en handhaving openbare orde. Advisering door regionaal beleidsteam.
Bestuurlijke dilemma’s
 Communicatie
o Een burgemeester heeft bij elke crisis als belangrijkste taak het communiceren in de
rol van burgervader en als boegbeeld naar de media. De burgemeester wordt geacht
tijdens de crisis de vertegenwoordiger van de overheid te zijn: we hebben een crisis,
we hebben een probleem, zo pakken we het aan, wat kunt u zelf doen. Uitleg geven
over technisch inhoudelijke aspecten kan gedaan worden door een deskundige.
o Dilemma: wanneer gaan we communiceren en wat gaan we communiceren? Bij
crisis horen dilemma’s, lastige beslissingen waarbij alle opties negatieve
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consequenties herbergen. Dit betekent dat juist hierover gecommuniceerd moet
worden.
Zaken die onmiddellijk verstrekkende gevolgen hebben, bijvoorbeeld een evacuatie of het
vrijgeven van de omgeving (wijken en bedrijven). Dilemma: de zekerheid hebben dat er geen
risico's meer zijn in het gebied tegenover de druk van bewoners en bedrijven om weer de
dagelijkse routine op te pakken. De operationeel leidinggevende dient hierover te adviseren.
Afstemming over uiteenlopende belangen (openbare orde belang, een strafrechtelijk belang,
het belang van het informeren van nabestaanden e.d.).

3.10.6 Koninklijke Luchtmacht
Aandachtspunten vanuit het bedrijf
 Vliegbasis (Daily Ops): De dagelijkse bedrijfsprocessen dienen bij incidenten zoveel mogelijk
gecontinueerd te worden.
 Afstemming voorlichting continu laten plaatsvinden tussen de overheid (bevoegd gezag) en
de vliegbasis.
Indien dit scenario zich voordoet draagt vliegbasis Leeuwarden zorg voor het beschikbaar hebben
van een:
 Operationeel centrum (OC);
 Bedrijfshulpverlening (BHV) organisatie;
 Liaison Koninklijke Luchtmacht (KLu) -> neemt indien gewenst zitting in het CoPI;
 Liaison Koninklijke Luchtmacht (KLu) -> neemt indien gewenst zitting in het ROT;
 Commandant (CVB) vliegbasis Leeuwarden -> neemt indien gewenst zitting in het GBT of
RBT;
 Sectie communicatie.
3.10.7 Communicatie
Communicatiedoel(en)
Informatievoorziening,
schadebeperking en
betekenisgeving

Verantwoordelijk
 Taakorganisatie
communicatie
bevolkingszorg
(brongemeente), in
nauwe afstemming
met communicatie
Vliegbasis.

Product / Middel
 NL-Alert (optioneel)
 Twitter
 Website (liveblog)
 Q&A’s
 Omgevingsanalyses
 Persalarm / voorlichting
 Persbijeenkomst: zie
locatie hieronder

Multi. aandachtspunten

Voorzien in de
maatschappelijke
informatiebehoefte o.a.
op basis van
omgevingsanalyses:
formats zijn
beschikbaar in
draaiboek
crisiscommunicatie.

Afstemmen met CoPIvoorlichter,
communicatieadviseur
ROT en
communicatieadviseur
BT.

Opvragen
handelingsperspectief
vanuit ROT.

Graag aandacht voor
bestuurlijke dilemma’s.

Na het incident is er
een overdracht naar de
reguliere gemeentelijke
organisatie.

Persbijeenkomst wordt gehouden op het gemeentehuis van de brongemeente.

RBP Vliegbasis Leeuwarden
Auteur: B.D. St. / Afd. CB

Versie 1.0 / 16-11-2016
Status: definitief

Pagina 50 van 66

3.11 Scenario 7: Een kaping/gijzeling van een toestel op (of op weg naar) de vliegbasis
3.11.1 MkNN
METHANE-BERICHT
M

Major Incident

E

Exact location

T

Type of incident

H

Hazards

A

Access

N

Number of casualties

E

Emergency services

Een toestel op (of op weg naar) de vliegbasis is gekaapt/gegijzeld en wordt
(indien mogelijk) naar een afgezonderde locatie getaxied.
GRIP = 3
Vliegbasis Leeuwarden
Keegsdijkje 7
8919 AK LEEUWARDEN
Kaping/gijzeling van een toestel met politieke, criminele of terreur motieven wat
een aantasting van de rechtsorde is.
 Gebruik vuurwapens door kapers
 Gebruik explosieven door kapers
 Rekening houden met executies
 Kerosine – brandbaar
 Carbon Fibers – vergelijkbaar met asbest
 Mogelijke munitie – explosie, schietend en / of brand bevorderend
 Radar – straling
 Lading vliegtuig – wat wordt er mogelijk vervoerd
 Rotor – Fysieke verwondingen / onthoofding
 Motor – in en uitlaat, zuigkracht en blast
Aanrijden via Keegsdijkje tenzij anders aangegeven.
Handelingsperspectief hulpdiensten:
1. Het gekaapte toestel wordt niet benaderd
2. De hulpdiensten verzamelen op een door de Dienst Speciale Interventies
(DSI) aangegeven locatie / UGS
3. Koninklijke Marechaussee (KMar) en Politie creëren een afzetting /
afscherming rondom het gekaapte toestel
4. Overige zaken:

Afsluiten rondweg Vliegbasis Leeuwarden -> door Koninklijke
Luchtmacht (KLu) & KMar

Sluiten vliegbasis Leeuwarden en luchtruim boven de vliegbasis
Leeuwarden -> door operationeel centrum KLu & luchtverkeersleiding
Afhankelijk van de hoeveelheid Persons On Board (POB)
Onderstaand schema geeft aan welke eenheden/functionarissen aanvullend
op GRIP 3 worden gealarmeerd en daadwerkelijk ter plaatse komen.
Noot: Het GMS vult de eenheden aan die reeds ter plaatse zijn tot de aantallen
in dit scenario zijn beschreven.

Brandweerzorg militair (KLu)

Brandweer civiel

Politiezorg militair (KMar)

Tijdens openstelling vliegbasis
Leeuwarden
 1 OSC
 2 Crashtenders
 1 TS






Noot: verdere opschaling van
eenheden en functionarissen is
situatie afhankelijk.

1 OVD-P
2 EHD

Noot: bij verdere opschaling duurt het
langer dan 1 uur voordat de eenheden
ter plaatse zijn.

Buiten openstelling vliegbasis Leeuwarden
 1 Crashtender of 1 TS

Politiezorg civiel (Politie)

Geneeskundige zorg

Bevolkingszorg









1 OPCO
1 NHE

2 Ambulances
1 GAGS

Noot: betreft standaard inzet politie (verdere
opschaling is situatie afhankelijk).
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3.11.2 Brandweerzorg
Proces
Bron- en
effectbestrijding
Redding

Multidisciplinaire aandachtpunten

Voorwaarde scheppend aanwezig

OVD-B, in overleg met OSC/BvD, stemt af in het COPI
wat er nodig is van de brandweer, situatie afhankelijk

Voorwaarde scheppend aanwezig

OVD-B, in overleg met OSC/BvD, stemt af in het COPI
wat er nodig is van de brandweer, situatie afhankelijk

Informatie producten

3.11.3 Geneeskundige Zorg
Proces
Spoedeisende
medische zorg

Voorbereiding SMH

Informatieproduct

Publieke
gezondheidszorg

Psychosociale hulpverlening

Eventueel inzet PSH teams (t.b.v. opvang
familie)

Slachtofferberekeningen:
Mogelijk aantal slachtoffers
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3.11.4 Politiezorg
De reguliere politieprocessen zijn van toepassing waarbij de Koninklijke Marechaussee (KMar) in
eerste aanleg verantwoordelijk is voor de uitvoer van de politieprocessen op de vliegbasis
Leeuwarden en de politie voor de uitvoer van de politieprocessen buiten de vliegbasis Leeuwarden.
De diensten helpen en ondersteunen elkaar daar waar mogelijk en noodzakelijk. Datzelfde geldt ook
voor het scenario kaping/gijzeling van een toestel op (of op weg naar) de vliegbasis Leeuwarden.
In dit scenario zorgen de Koninklijke Marechaussee (KMar) en Politie voor het creëren van een
afzetting / afscherming rondom het gekaapte toestel. Verder assisteert de KMar de Koninklijke
Luchtmacht (KLu) bij het afsluiten van de rondweg vliegbasis Leeuwarden.

3.11.5 Bevolkingszorg
Proces

Multidisciplinaire aandachtspunten

Informatieproduct

Communicatie



Zie paragraaf 3.11.7 voor de uitwerking van het onderdeel crisiscommunicatie.

Algemeen



Gemeente kan ondersteunen met het regelen van hekken voor afzettingen en
beveiliging.

Bestuurlijke dilemma’s:
 Bij een kaping is de hoofdofficier van justitie leidend onder verantwoordelijkheid van het
Ministerie van Veiligheid en Justitie aangezien hij belast is met de strafrechtelijke handhaving
van de rechtsorde. Hieronder zijn begrepen de voorkoming, opsporing, beëindiging,
vervolging en berechting van strafbare feiten. Tijdens en na beëindiging van de kaping is de
burgemeester verantwoordelijk voor de overige benodigde crisisbeheersing en het
handhaven van de openbare orde.
 Grote belangstelling van media, familie en verwanten en eventueel ambassades.
3.11.6 Koninklijke Luchtmacht
Aandachtspunten vanuit het bedrijf
 Vliegbasis (Daily Ops): De dagelijkse bedrijfsprocessen worden stil gelegd.
 Afstemming voorlichting continu laten plaatsvinden tussen de overheid (bevoegd gezag) en
de vliegbasis.
 Sluiten vliegbasis Leeuwarden en luchtruim boven de vliegbasis Leeuwarden.
 Afsluiten rondweg vliegbasis Leeuwarden.
Indien dit scenario zich voordoet draagt vliegbasis Leeuwarden zorg voor het beschikbaar hebben
van een:
 Operationeel centrum (OC);
 Bedrijfshulpverlening (BHV) organisatie;
 Liaison Koninklijke Luchtmacht (KLu) -> neemt indien gewenst zitting in het CoPI;
 Liaison Koninklijke Luchtmacht (KLu) -> neemt indien gewenst zitting in het ROT;
 Commandant (CVB) vliegbasis Leeuwarden -> neemt indien gewenst zitting in het GBT of
RBT;
 Sectie communicatie.
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3.11.7 Communicatie
Communicatiedoel(en)
Informatievoorziening,
schadebeperking en
betekenisgeving

Verantwoordelijk
 Taakorganisatie
communicatie
bevolkingszorg
(brongemeente), in
nauwe afstemming
met communicatie
Vliegbasis en de
driehoek (Openbaar
Ministerie, Politie). De
CoPI-voorlichter wordt
geleverd door de
politie.
 Bij terroristische
dreiging of aanslag
coördineert het
Nationaal Kernteam
Crisiscommunicatie
(NKC) de
communicatie van de
rijksoverheid. De
regionale rolverdeling
blijft gelden bij de
opschaling van de
landelijke
crisisstructuur. Zie
hieronder voor nadere
toelichting.

Product / Middel
 Twitter
 Website (liveblog)
 Q&A’s
 Omgevingsanalyses
 Persalarm / voorlichting
 Persbijeenkomst: zie
locatie hieronder

Multi. aandachtspunten
 Voorzien in de
maatschappelijke
informatiebehoefte o.a.
op basis van
omgevingsanalyses:
formats zijn
beschikbaar in
draaiboek
crisiscommunicatie.
 Afstemmen met CoPIvoorlichter (politie),
communicatieadviseur
ROT,
communicatieadviseur
BT, NKC en (indien
nodig) overige
hulpdiensten of
partners.
 Opvragen
handelingsperspectief
vanuit ROT.
 Graag aandacht voor
bestuurlijke dilemma’s.
 Na het incident is er
een overdracht naar de
reguliere gemeentelijke
organisatie.

Persbijeenkomst kan worden gehouden op het gemeentehuis van de brongemeente. Locatie opvang
pers afhankelijk van de situatie ter plaatse.
Organisatie crisiscommunicatie bij terroristische dreiging/aanslag
Op nationaal niveau is een koepelnotitie13 geschreven waarin de communicatiestrategie en de
rolverdeling in de communicatie tussen partners op nationaal en regionaal/lokaal niveau is uitgewerkt,
in het geval van een terroristische dreiging of aanslag. De rolverdeling is als volgt:
 Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie:
Het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie (NKC) coördineert communicatie van de
rijksoverheid bij een (dreigende) crisis met nationale impact. Om afstemming van de
communicatie te vergemakkelijken, kan een liaison van het NKC (op verzoek) aanschuiven in
het crisiscommunicatieteam van de getroffen gemeente. Het NKC coördineert de
communicatie op rijksniveau en verzorgt actief de afstemming met gemeenten andere
(internationale) partners. Elke gemeente/partner blijft verantwoordelijk voor de communicatie
over datgene dat binnen zijn bevoegdheden ligt.
 Gemeenten/Veiligheidsregio:
Afhankelijk van de opschaling door de getroffen gemeente, is de eindverantwoordelijkheid
voor de crisiscommunicatie belegd bij de burgemeester van de getroffen gemeente, of de
voorzitter van de veiligheidsregio. Aansturing van communicatie gebeurt vanuit het
Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) of Regionaal Beleidsteam (RBT). Los van het GBT of RBT,
zal de driehoek bijeenkomen (burgemeester, officier van justitie, politie). In de driehoek
worden communicatieafspraken gemaakt op lokaal niveau tussen gemeente, OM en politie.
Een gemeente/veiligheidsregio kan een beroep doen op het Bovenregionale team
crisiscommunicatie. Bijstand van dit team kan 24/7 worden aangevraagd via piket
communicatie NCC/NCTV en het Nationaal Crisiscentrum (070 751 51 51).

13

Bron: Koepelnotitie: communicatie bij een terroristische dreiging/aanslag (versie 29/04/2015). Opgesteld door:
NCTV, de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie.
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Politie en OM:
Het Openbaar Ministerie heeft op rijksniveau een liaison in het NKC. Daarnaast is er een
crisiscentrum bij het Parket Generaal, sluit een persvoorlichter van het lokale OM aan in de
lokale driehoek en doet de persvoorlichter van het Landelijk Parket de woordvoering over het
strafrechtelijke onderzoek. De Nationale Politie heeft op rijksniveau net als het Openbaar
Ministerie een liaison in het NKC. Deze liaison staat in directe verbinding met het hoofd
communicatie van het NSGBO (Nationale Staf Grootschalig Bijzonder Optreden). Vanuit de
backoffice communicatie van het NSGBO vindt de landelijke coördinatie en uitvoering van de
communicatie vanuit de politiekolom plaats. Aan het Copi neemt in geval van een aanslag
een politiepersvoorlichter deel.

Bij een concrete dreiging kan de eerste informatie vanuit de AIVD of politie komen: daar ligt dan het
initiatief om NCC/NCTV piket communicatie telefonisch te informeren. Piket NCC/NCTV
organiseert dan een conference call met betrokken partners (in elk geval hoofd NKC, woordvoering
OM, AIVD, politie, AZ, VenJ en de betrokken gemeente). Bij een (vermoedelijke) aanslag komt de
informatie waarschijnlijk snel via de media tot alle partijen. Het initiatief tot afstemming ligt dan bij
voorkeur bij de lokale woordvoerder van de gemeente, om NCC/NCTV piket communicatie
telefonisch te informeren, over timing en insteek eerste statement burgemeester. Echter, elke andere
partner, of piket NCC/NCTV kan ook zelf dit initiatief nemen. Piket NCC/NCTV organiseert dan een
conference call met betrokken partners partners (in elk geval hoofd NKC, woordvoering OM, AIVD,
politie, AZ, VenJ en de betrokken gemeente).
Veel partners communiceren, daarom zijn de volgende afspraken van belang:
 Iedere partij communiceert –in afstemming met de betrokken partners – vanuit de eigen
verantwoordelijkheid, met de eigen doelgroep, en zo veel mogelijk via bestaande middelen,
vanuit een gezamenlijke set aan kernboodschappen;
 Berichtgeving van een partner wordt zoveel mogelijk ondersteund door de andere partijen
door elkaar bijvoorbeeld te quoten en berichtgeving door te sturen (denk aan retweeten).
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3.12 Scenario 10: Brand op- of in het munitiedepot Bitgummole met dreiging explosie
3.12.1 MkNN
METHANE-BERICHT
M

Major Incident

E

Exact location

T

Type of incident

H

Hazards

A

Access

Er is brand op het munitiedepot in Bitgummole of in de munitieopslag / assemblage hal
(met mogelijk een explosie door munitie).
GRIP = 1
Munitiedepot Bitgummole
Bitgumerlân 1
8919 AN BITGUMMOLE
Brand met mogelijke explosie door munitie.
Noot: Het eerste optreden van de hulpdiensten geschiedt op basis van een brand met
een dreiging op explosie waarbij rekening wordt gehouden met de ‘hazards’ zoals
hieronder beschreven.
De effecten bij een brand op- of in het munitiedepot met een daadwerkelijke explosie zijn
binnen:

Zone A (+/- 600 meter): instortingen van bouwwerken, als gevolg van de drukgolf.

Zone B (+/- 875 meter): neervallende brokstukken en munitiefragmenten, en een
luchtschok van 5 kPa.

Zone C (+/- 1500 meter): tijdelijke gehoorschade en glasbreuk, beweegbare
constructieonderdelen (ramen/ deuren) zijn beschadigd en/of ontzet als gevolg van
de drukgolf door een massa-explosie (alleen ADR 1.1).
Aanrijden via bovenwindse aanrijroute.
Handelingsperspectief hulpdiensten bij een brand met een dreigende explosie:
1. In eerste instantie stellen de hulpdiensten zich op aan de rand van zone C (1500
meter vanaf het munitiedepot)
2. Politie en KMar creëren de eerste afzettingen op +/- 1500 meter rondom het
munitiedepot:
 Vliegbasis Leeuwarden: Rondweg (westzijde)
 Marsum: Hoek Bitgumerdijk – Tramstrjitte
 Bitgummole: Hoek J.H. van Aismawei – Menamerdijk
 Inglum: Inglumerdijk bij de N383
 Volledige N398 (noordwesttangent) vanaf N393 en vanaf N383
3. Koninklijke Luchtmacht (OSC/BvD) doet onderzoek naar de actuele situatie op het
munitiedepot en informeert de overige hulpdiensten over de hoeveelheid munitie en
de veilige afstand van optreden
4. Communicatie informeert omwonenden over handelingsperspectief
5. Overige zaken:

In zone C is veilig optreden met beschermmiddelen mogelijk.

Afhankelijk van de hoeveelheid en klasse van de explosieve middelen
kunnen de contouren kleiner worden.




N

Number of casualties

E

Emergency services

Zo lang het niet nodig is, wordt niet opgetreden.

Niet zelfredzamen in zone B worden indien nodig en mogelijk (veilig) gered.
0 tot enkele
Onderstaand schema geeft aan welke eenheden/functionarissen aanvullend op GRIP 1
worden gealarmeerd en daadwerkelijk ter plaatse komen.
Noot: Het GMS vult de eenheden aan die reeds ter plaatse zijn tot de aantallen in dit
scenario zijn beschreven.

Brandweerzorg militair (KLu)

Brandweer civiel

Politiezorg militair (KMar)

Tijdens openstelling vliegbasis Leeuwarden
 1 OSC
 2 Crashtenders
 1 TS








2 TS
1 AGS
1 MPL

1 OVD-P
2 NHE

Buiten openstelling vliegbasis Leeuwarden
 1 Crashtender of 1 TS

Politiezorg civiel (Politie)

Geneeskundige zorg

Bevolkingszorg








1 OPCO
1 NHE



2 Ambulances
1 GAGS

Noot: betreft standaard inzet politie (verdere
opschaling is situatie afhankelijk).
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3.12.2 Brandweerzorg
Proces
Bron- en
effectbestrijding

Multidisciplinaire aandachtpunten

De hoogst leidinggevende brandweer (civiel) bepaald
de inzet brw civiel op basis van nader bericht
OSC/BvD

Verbindingsschema activeren tussen brandweer civiel
en KLu

Accent op overwegen of waarschuwen van de
bevolking via NL Alert in effectgebied moet worden
ingezet

Bepalen brongebied

Bepalen effectgebied indien aanwezig

Overwegen opstarten Meet Plan Organisatie

Informatie producten

Vaststellen
brongebied

Vaststellen
eventueel
effectgebied

Adequate
waarschuwing
van de
bevolking

Munitie gegevens kunnen worden opgevraagd bij de OSC/BvD
3.12.3 Geneeskundige Zorg
Proces

Informatieproduct


Spoedeisende
medische zorg

Publieke
gezondheidszorg

Slachtofferberekeningen:
Mogelijk aantal slachtoffers
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Veiligheid hulpverlening i.v.m.
explosiegevaar
Overdracht van geredde slachtoffers op
gewondennest
Uitvoering SMH
Psychosociale hulpverlening
Medische milieukunde (GAGS)

0 tot enkele
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3.12.4 Politiezorg
De reguliere politieprocessen zijn van toepassing waarbij de Koninklijke Marechaussee (KMar) in
eerste aanleg verantwoordelijk is voor de uitvoer van de politieprocessen op de vliegbasis
Leeuwarden en de politie voor de uitvoer van de politieprocessen buiten de vliegbasis Leeuwarden.
De diensten helpen en ondersteunen elkaar daar waar mogelijk en noodzakelijk. Datzelfde geldt ook
voor het scenario brand op- of in het munitiedepot Bitgummole.
Hieronder staat een overzicht met de eerste afzettingen bij een brand met een dreiging van een
explosie.
Locatie
Vliegbasis Leeuwarden
Marsum
Bitgummole
Inglum
Volledige N398 (noordwesttangent)

Weg
Rondweg (westzijde)
Hoek Bitgumerdijk – Tramstrjitte
Hoek J.H. van Aismawei – Menamerdijk
Inglumerdijk bij de N383
Vanaf N393 en Vanaf N383

3.12.5 Bevolkingszorg
-

De OvD draagt zorg voor de opstart van de gemeentelijke processen en leiding van de
gemeentelijk functionarissen in het inzetgebied CoPI.

Proces

Multidisciplinaire aandachtspunten

Communicatie

Informatieproduct



Zie paragraaf 3.12.7 voor de uitwerking van het onderdeel crisiscommunicatie.

Algemeen



Gemeente kan ondersteunen met het regelen van hekken voor afzettingen en
beveiliging.

Bij een daadwerkelijke explosie wordt er opgeschaald en ontstaan er bestuurlijke dilemma’s:
 Communicatie
o Een burgemeester heeft bij elke crisis als belangrijkste taak het communiceren in de
rol van burgervader en als boegbeeld naar de media. De burgemeester wordt geacht
tijdens de crisis de vertegenwoordiger van de overheid te zijn: we hebben een crisis,
we hebben een probleem, zo pakken we het aan, wat kunt u zelf doen. Uitleg geven
over technisch inhoudelijke aspecten kan gedaan worden door een deskundige.
o Dilemma: wanneer gaan we communiceren en wat gaan we communiceren? Bij
crisis horen dilemma’s, lastige beslissingen waarbij alle opties negatieve
consequenties herbergen. Dit betekent dat juist hierover gecommuniceerd moet
worden.
 Zaken die onmiddellijk verstrekkende gevolgen hebben, bijvoorbeeld een evacuatie of het
vrijgeven van de omgeving (wijken en bedrijven). Dilemma: de zekerheid hebben dat er geen
risico's meer zijn in het gebied tegenover de druk van bewoners en bedrijven om weer de
dagelijkse routine op te pakken. De operationeel leidinggevende dient hierover te adviseren.
 Afstemming over uiteenlopende belangen (openbare orde belang, een strafrechtelijk belang,
het belang van het informeren van nabestaanden e.d.).
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3.12.6 Koninklijke Luchtmacht
Aandachtspunten vanuit het bedrijf:
 Vliegbasis (Daily Ops): De dagelijkse bedrijfsprocessen dienen bij incidenten zoveel mogelijk
gecontinueerd te worden.
 Afstemming voorlichting continu laten plaatsvinden tussen de overheid (bevoegd gezag) en
de vliegbasis.
 Onderzoek naar de actuele situatie op het munitiedepot (incl. de hoeveelheid opgeslagen
munitie).
 Informeren hulpdiensten over de actuele situatie op het munitiedepot en veilige afstand van
optreden.
Indien dit scenario zich voordoet draagt vliegbasis Leeuwarden zorg voor het beschikbaar hebben
van een:
 Operationeel centrum (OC);
 Bedrijfshulpverlening (BHV) organisatie;
 Liaison Koninklijke Luchtmacht (KLu -> neemt indien gewenst zitting in het CoPI;
 Liaison Koninklijke Luchtmacht (KLu) -> neemt indien gewenst zitting in het ROT;
 Commandant (CVB) vliegbasis Leeuwarden -> neemt indien gewenst zitting in het GBT of
RBT;
 Sectie communicatie.
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3.12.7 Communicatie
Communicatiedoel(en)
Informatievoorziening,
schadebeperking

Verantwoordelijk
CoPI-voorlichter (in
nauwe afstemming met
communicatie
Vliegbasis). De CoPIvoorlichter wordt
geleverd vanuit de
brandweer.

Product / Middel

NL-Alert (optioneel)

Twitter

Persalarm / voorlichting

Persstatement
(optioneel): zie locatie
hieronder

Website

Omgevingsanalyse
(optioneel)

Overdrachtsdocument

Multi. aandachtspunten

Informeren gemeente.

Indien de
maatschappelijke
informatiebehoefte er
om vraagt,
ondersteuning van
communicatie
gemeente vragen.

CoPI-voorlichter richt
zich op
procesinformatie.

Basis
handelingsperspectief
hieronder uitgewerkt
(scenario: dreigende
explosie). Betreft een
richtlijn. Er is altijd
sprake van maatwerk.
Afstemmen met CoPI.

Graag aandacht voor
bestuurlijke dilemma's
(bij (dreigende)
explosie).

Bij dit incident is het aan te bevelen om twee CoPI-voorlichters in te zetten. Eén functionaris richt zich
op de het CoPI, en de ander richt zich op de pers.
Er kan gebruik worden gemaakt van het perscentrum van KLu: Basis Informatiecentrum (BIC),
Keegsdijkje 8, Leeuwarden. Locatie opvang pers afhankelijk van de situatie ter plaatse.
Handelingsperspectief omwonenden bij een brand met een dreigende explosie:
Een handelingsperspectief is relevant bij het scenario 'dreigende explosie'. Er is altijd sprake van
maatwerk. Afstemmen in CoPI is van belang. Voor het handelingsperspectief geldt een aantal
uitgangspunten:
 Het gebied afzetten aan de rand van zone C.
 Mensen mogen het gebied verlaten, maar niet in.
 Niet zelfredzame bewoners worden indien nodig en mogelijk (veilig) door de hulpdiensten uit
de woningen in zone B gehaald (één en ander in overleg met de ter zake kundigen van
Defensie).
Hieronder enkele richtlijnen voor het handelingsperspectief zelf:
 Bewoners in zone C: blijf binnen zitten, met gordijnen / raambekleding voor de ramen om te
beschermen tegen vallend puin en glasscherven.
Indien geen gordijnen, ga dan naar een andere kamer (zonder ramen of met gordijnen).
In dit scenario is er sprake van tijdelijke gehoorschade en glasbreuk.
 Bewoners in zone B: advies ga het gebied uit (bij voorkeur in de auto). In dit scenario is er
sprake van neervallende brokstukken en munitiefragmenten en beweegbare constructie
onderdelen zijn ontzet.
Indien je ervoor kiest om thuis te blijven, blijf dan binnen zitten met de gordijnen of
raambekleding voor de ramen. Indien geen gordijnen, ga dan naar een andere kamer
(zonder ramen of met gordijnen).
Uitgangspunt is zelfredzaamheid, als bewoner bepaal je zelf of je het gebied verlaat en organiseer je
je eigen vervoer. Geef hierbij inzicht in de effecten van het wel of niet thuis blijven. Op basis daarvan
kan een bewoner een keuze maken.
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4

Bestuurlijke Informatie

Onderstaande publicatie is eind augustus / begin september 2016 gepubliceerd in de lokale huis-aanhuisbladen van de gemeenten Leeuwarden, Leeuwarderadeel en Menameradiel. Daarnaast heeft
publicatie plaatsgevonden op de websites van de Veiligheidsregio Fryslân en de gemeenten
Leeuwarden, Leeuwarderdeel en Menameradiel.
4.1
Publicatie Rampbestrijdingsplan Vliegbasis Leeuwarden
Op grond van art. 17 Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is het bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân
voornemens een rampbestrijdingsplan voor de Vliegbasis Leeuwarden, Keegsdijkje 7 te Leeuwarden
vast te stellen. Dit rampbestrijdingsplan beschrijft de wijze waarop alle partijen van de
rampenbestrijdingsorganisatie Veiligheidsregio Fryslân samen met de Vliegbasis Leeuwarden in
voorkomend geval een ernstige gebeurtenis bestrijden op het terrein van dit bedrijf.
Het ontwerp-rampbestrijdingsplan ligt vanaf 1 september 2016 gedurende zes weken, tijdens
kantooruren, voor een ieder ter inzage in het gemeentehuizen van de gemeente Leeuwarden
(Oldehoofsterkerkhof 2 te Leeuwarden), gemeente Leeuwarderadeel (Ljipstrjitte 1 te Stiens) en
gemeente Menameradiel (Dyksterbuorren 16 te Menaam) en bij de Veiligheidsregio Fryslân
(Harlingertrekweg 58 te Leeuwarden). Gedurende de genoemde periode kan een ieder zienswijzen
kenbaar maken bij de Veiligheidsregio Fryslân (t.a.v. de heer B.D. Steeman), Postbus 612, 8901 BK
Leeuwarden. Per mail kunt u reageren via crisisbeheersing@vrfryslan.nl.
Na afloop van de terinzagelegging zal het bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân een definitief
besluit nemen. Hierbij worden de ingediende zienswijzen in de besluitvorming meegenomen.
4.2
Beheer van het rampbestrijdingsplan
Herziening van het rampbestrijdingsplan
Conform art. 6.2.3 lid 5 Besluit veiligheidsregio’s draagt het bestuur van de Veiligheidsregio’s er zorg
voor dat het rampbestrijdingsplan tenminste eenmaal per vier jaar wordt herzien en bijgewerkt. Er
wordt rekening gehouden met veranderingen die zich in het bedrijf of in de omgeving daarvan hebben
voorgedaan, met veranderingen in de organisatie en taken van bij de bestrijding van rampen
betrokken organisaties en functionarissen, met nieuwe technische kennis en met inzichten omtrent de
bij rampen te nemen maatregelen.
Actualisatie van het rampbestrijdingsplan
Iedere betrokken organisatie/functionaris is verantwoordelijk voor de verstrekking van aanvullingen,
wijzigingen, opmerkingen c.q. correcties met betrekking tot het plan, opdat het rampbestrijdingsplan
actueel blijft. Deze beheervorm is namens alle crisismanagementpartners belegd bij de afdeling
Crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Fryslân.
De afdeling Crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Fryslân is verantwoordelijk voor het gehele
beheerproces. Jaarlijks zal het rampbestrijdingsplan geactualiseerd worden door de betrokken
organisaties/functionarissen schriftelijk te verzoeken gewijzigde en nieuwe gegevens te verstrekken.
De afdeling Crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Fryslân is bevoegd tot het wijzigen van het
rampbestrijdingsplan, voor zover het administratieve wijzigingen betreft. Zij draagt zorg voor een
spoedige en juiste verwerking van correcties.
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Betrokken organisaties/functionarissen bij het rampbestrijdingsplan
De in de onderstaande tabel vermelde functionarissen nemen deel aan de herziening en actualisatie
van dit rampbestrijdingsplan.
Organisatie
Afdeling Crisisbeheersing
Afdeling Crisisbeheersing
Afdeling Crisisbeheersing
Brandweer Fryslân
Koninklijke Marechaussee (KMar)
Meldkamer KMar OPSCENT
Politie eenheid Noord Nederland
Meldkamer Noord Nederland MkNN
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Leeuwarderadeel
Gemeente Menameradiel
Vliegbasis Leeuwarden

Functionaris
o Beleidsadviseur Planvorming (Multi)
o Beleidsadviseur Bevolkingszorg
o Beleidsadviseur GHOR
o Senior Planvorming
o Beleidsmedewerker CCB
o Beleidsmedewerker Meldkamer KMar OPSCENT
o Operationeel Specialist B CCB
o Beleidsondersteuner Meldkamer Noord Nederland
o Ambtenaar rampenbestrijding
o Ambtenaar rampenbestrijding
o Ambtenaar rampenbestrijding
o Officier grondveiligheid

4.3
Gebruikers
Van dit rampbestrijdingsplan wordt één exemplaar schriftelijk beschikbaar gesteld aan de
organisaties die in onderstaande tabel zijn opgenomen. De ontvanger van het plan is
verantwoordelijk voor verspreiding en/of bekendmaking van het plan binnen de eigen organisatie.
Organisatie
Afdeling Crisisbeheersing
Brandweer Fryslân
Koninklijke Marechaussee (KMar)
Meldkamer KMar OPSCENT
Politie eenheid Noord Nederland
Meldkamer Noord Nederland MkNN
Vliegbasis Leeuwarden
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Leeuwarderdeel
Gemeente Menameradiel
Provincie Fryslân
Openbaar Ministerie
Ministerie van Veiligheid en Justitie
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Ter attentie van
o Afdelingshoofd Crisisbeheersing
o Afdelingshoofd Noordwest
o Brigadecommandant Brigade Waddengebied
o Hoofd Meldkamer KMar OPSCENT
o Teamchef regionaal CCB
o Hoofd Meldkamer Noord Nederland
o Commandant Vliegbasis Leeuwarden
o Burgemeester
o Ambtenaar rampenbestrijding
o Burgemeester
o Ambtenaar rampenbestrijding
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o Hoofd Officier van Justitie
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4.4

Afkortingenlijst
ADR
AGS

Accord européen relatif au transport international des marchandises
Dangereuses par Route
Adviseur Gevaarlijke Stoffen

B

BHV
BvD

Bedrijfshulpverlening
Bevelvoerder van Dienst

C

CC
CMT
CoPI
CVB

Compagnies Commandant
Crisis Management Team
Commando Plaats Incident
Commandant Vliegbasis Leeuwarden

D

DBBO
DSI
DECO
DPH-SL

Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie
Dienst Speciale Interventies
Decontaminatie unit
Dompelpomp Haakarmbak

E

EHBO
EHD
EHS

Eerste Hulp Bij Ongevallen
Eenheid
Environment Health Safety

F

FWIT

Fighter Weapon Instructor Training

G

GAGS
GBT
GEVI
GMS
GRIP

Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
Gemeentelijk Beleidsteam
Gevaarlijke Stoffen Identificatie
Geïntegreerd Meldkamersysteem
Gecoördineerde Regionale Inzetbestrijding Procedure

H

HOvD
HV

Hoofd Officier van Dienst
Hulpverleningsvoertuig

K

KLu
KMar

Koninklijke Luchtmacht
Koninklijke Marechaussee

L

LV POL

Luchtvaart Politie

M

MkNN
MkKLu
MPL

Meldkamer Noord Nederland
Meldkamer KLu Vliegbasis Leeuwarden
Meetplanleider

N

NHE

Noodhulpeenheid

O

OPSCENT
OPCO
OSC
OvD-B
OvD-Bz
OvD-G
OvD-KLu
OvD-OC
OvD-P

Meldkamer Koninklijke Marechaussee Operatiecentrum
Operationeel Commandant Politie
On Scene Commander
Officier van Dienst Brandweer
Officier van Dienst Bevolkingszorg
Officier van Dienst Geneeskundig
Officier van Dienst Koninklijke Luchtmacht
Officier van Dienst Operationeel Centrum Politie
Officier van Dienst Politie

P

PD
POB

Plaats Delict
Persons On Board

Q

QRA

Quick Reaction Alert

A
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R

RBT
RIT
ROT

Regionaal Beleidsteam
Regionaal Identificatie Team
Regionaal Operationeel Team

S

SGBO
SBH
SLH

Staf Grootschalig Bijzonder Optreden
Schuimblushaakarmbak
Slangenhaakarmbak

T

TS

Tankautospuit

U

UGS

Uitgangsstelling U, V, W, X, Y en Z

V

VRF

Veiligheidsregio Fryslân

W

WVr
WAS

Wet Veiligheidsregio’s
Waarschuwings en Alarmerings Systeem
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