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Bijlage 1

afkortingenlijst

tabel 1 bijlagen - afkortingenlijst
BEGRIP OF AFKORTING

BETEKENIS OF OMSCHRIJVING

Adviesteam

Ambtelijk interdepartementaal voorportaal van het ICCb

AGS

Adviseur gevaarlijke stoffen

BfS

Bundesamt für Strahlenschutz

ALARA

As Low As Reasonably Achievable

BMU

Bundesministerium für Umwelt und Klimaschutz

BO

Back Office: tweede lijns ondersteuning

BOGI

Back Office geneeskundige informatie

BORI

Back Office radiologische informatie

BOT-mi

Beleidsondersteunend Team milieu-incidenten

BUZA

Ministerie van Buitenlandse Zaken

CaCo

Calamiteitencoördinator

cGM

centrum Gezondheid en Milieu

CdK

commissaris van de Koningin

Centrum GOR

Centrum voor Gezondheids- onderzoek bij Rampen

COVRA

Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval

CoPI

Commando Plaats Incident

CPA

Centrale Post Ambulancevervoer

cRC

Cluster Risico- en Crisiscommunicatie

DCC

Departementaal Coördinatiecentrum

DEF

Ministerie van Defensie

ECURIE

European Community Direct Radiological Information Exchange

ED

Emergency Director

EL&I

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

ENAC

Emergency Notification and Assistance Convention.

EPAn

Eenheid Planning en Advies nucleair

EPAn BO

Eenheid Planning en Advies nucleair Back Office

EPAn FO

Eenheid Planning en Advies nucleair Front Office

EPAn organisatie

EPAn FO, BO’s en Steuncentra

EU-MIC

European Union-Monitoring and Information Center

FO

Front Office: eerste lijns ondersteuning

GAGS

Geneeskundig adviseur Gevaarlijke Stoffen

GHOR

Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio

GHOR-RGF

GHOR-Regionaal Geneeskundig Functionaris (vanaf 1 december 2012 OD)

GIS

Geografisch Informatiesysteem

GRIP

Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedures

GRS

Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit

HOvD

Hoofd Officier van Dienst

HVB

Hauptverwaltungs-beamter

IAEA

International Atomic Energy Agency

ICCb

Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing

I&M

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

INES

International Nuclear Event Scale

KKE

Kernkraftwerk Emsland

Kew

Kernenergiewet

KFD

Kernfysische Dienst
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BEGRIP OF AFKORTING

BETEKENIS OF OMSCHRIJVING

KLPD

Korps Landelijke Politiediensten

KNMI

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

LNV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

LOCC

Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum

LOS

Landelijk Operationele Staf

MCCb

Ministeriële commissie Crisisbeheersing

MI

Bundesministerium für Inneres

MPL

Meetplanleider

MPO

Meetplanorganisatie

mSv

millisievert

NCC

Nationaal CrisisCentrum

NCTb

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding

Nds. MU

Niedersächsisches Ministerium für Umwelt

NLWKN

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

NN

Nationaal Noodnet

NMR

Nationaal Meetnet Radioactiviteit

NPK

Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding

NVC

Nationaal Voorlichtings Centrum

NVIC

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)

NSOn

Nationale Stafoefening Nucleair

OD

Operationeel directeur GHOR

OL

Operationeel Leider

OvD

Officier van Dienst

OVI

Officier Informatievoorziening

PI

Polizeiinspektion

rbpKKE

rampbestrijdingsplan Kernkraftwerk Emsland

RBT

Regionaal Beleidsteam

RCC

Regionaal Coördinatiecentrum

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RIVM/CGOR

RIVM-Centrum voor Gezondheidsonderzoek bij Rampen

RIVM/LSO

Laboratorium voor Stralingsonderzoek

RIVM/NVIC

RIVM-Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

RNPK

Responsplan Nationaal Plan Kernongevallen

ROT

Regionaal Operationeel Team

RWS

Rijkswaterstaat

SIGMA

Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie

STC-CON1

Geconstrueerde bronterm, nieuwe maatrampscenario NPK

StrVG

Strahlenschutzvorsorgegesetz

TOComm

Taakorganisatie Communicatie (regionaal)

V&J

Ministerie van Veiligheid en Justitie

VR

Veiligheidsregio

VROM

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

VWA

Voedsel en Waren Autoriteit

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WVD

Waarschuwings- en verkenningsdienst van de Brandweer

Wvr

Wet veiligheidsregio’s
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Bijlage 2

Duitse zone- en sectorindeling KKE

Kaartmateriaal zone- en sectorindeling Duitsland
De omgeving van Kernkraftwerk Emsland is onderverdeeld in de volgende zones:
1. Zentralzone (central zone =Z), zie figuur 1.
2. Mittelzone (middenzone = M), ziefiguur 2.
3. Außenzone (buitenzone = A), zie figuur 3.
4. Fernzone (buitenste zone = F), zie figuur 4.
In paragraaf 4.1.2 van het Rampbestrijdingsplan Kernkraftwerk Emsland staat meer informatie over de zones.

figuur 1 Zentralzone KKE
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figuur 2 Mittelzone KKE

figuur 3 Außenzone KKE
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figuur 4 Fernzone KKE

Alarmeringsmaatregelen
Per alarmfase worden verschillende alarmeringsmaatregelen onderscheiden:
 alarmeringsmaatregelen 1 bij Voralarm;
 alarmeringsmaatregelen 1 bij Katastrophenalarm;
 alarmeringsmaatregelen 2 bij Katastrophenalarm;
 overige maatregelen.
De alarmeringsmaatregelen1 hebben betrekking op de alarmeringsmaatregelen die moeten worden genomen
nadat de melding is binnen gekomen. Het gaat daarbij om activeren van de rampenbestrijdingsorganisatie, het
informeren van betrokkenen en het voorbereiden van metingen en eventuele maatregelen.
De alarmeringsmaatregelen1 bij Katastrophenalarm lijken op de Alarmeringsmaatregelen 1 bij een Voralarm, met
dien verstande dat het niet langer gaat om voorwaarschuwing en voorbereiding maar om inzet en implementatie.
De alarmeringsmaatregelen 2 beogen het afwenden van acuut gevaar. Deze maatregelen kunnen eerst worden
genomen nadat meer bekend is over de toestand van de installatie en na beoordeling van de radiologische
situatie. Bij een Voralarm worden geen alarmerings-maatregelen 2 getroffen.
Alarmeringsmaatregelen 1 bij Voralarm

1. Alarmering verantwoordelijke overheden en instanties/ministeries;
2. Bijeenkomen crisisstaf;
3. Stand by overige leden crisisstaf;
4. Bepalen mogelijk getroffen gebied met in achtneming meteorologische omstandigheden onderverdeeld in
zones en sectoren;

5. Activeren meetinrichtingen;
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6. Informeren (indien nodig huisvesten) van de buurregio(’s), eventueel grensoverschrijdend, voor zover deze
getroffen zijn.
Alarmeringsmaatregelen 1 bij Katastrophenalarm

1. Alarmering verantwoordelijke overheden en instanties, en hulpverleningsorganisaties;
2. Bijeenkomen leiding crisisstaf;
3. Bepalen mogelijk getroffen gebied met in achtneming meteorologische omstandigheden onderverdeeld in
zones en sectoren;

4. Inzet meetdiensten, gestructureerd doorvoeren van metingen;
5. Informeren en indien huisvesten van betrokken bestuurseenheden uit de buurregio(’s), eventueel
grensoverschrijdend, voor zover deze getroffen zijn. Afstemming communicatie en voorlichting aan de
bevolking.
Alarmeringsmaatregelen 2 bij Katastrophenalarm

1. Waarschuwen van en geven van voorlichting aan de bevolking/scholen;
2. Doorvoeren van verkeersmaatregelen op basis van verkeerscirculatieplan;
3. Oproep tot verblijf in gebouwen (schuilen);
4. Uitgifte van jodiumtabletten op basis van distributieplan;
5. Oproep tot inname van jodiumtabletten;
6. Evacuatie op basis van evacuatieplan;
7. Decontaminatie van slachtoffers en hulpverleners (bijv. in de noodhospitalen);
8. Medische behandeling en verzorging van slachtoffers en hulpverleners;
9. Waarschuwing bevolking voor gebruik van pas geoogste levensmiddelen;
10. Opleggen van verkeer beperkende maatregelen tav spoor, scheepvaart en vliegverkeer;
11. Informatie waterinnamepunten;
12. Afsluiten besmette waterwingebieden.
De ‘overige maatregelen’ sluiten in de tijd aan en beogen het voorkomen, het wegnemen of beperken van
bestaand gevaar. De implementatie van deze maatregelen geschiedt door de daarvoor verantwoordelijke
overheden conform de bepalingen in het Strahlenschutzvor-sorgegesetzes, niet op basis van de
rampenbestrijding. Wel kunnen onderdelen van de rampenbestrijdingsorganisaties hiervoor worden ingezet.
Overige maatregelen

1. Waarschuwen van de bevolking voor gebruik van water, watersport en visvangst;
2. Informeren van de scheepvaart, waarschuwing gebruik van water;
3. Afsluiten sterk besmette gebieden;
4. Garanderen voedselverzorging;
5. Garanderen watervoorziening;
6. Verzorgen van dieren met voedermiddelen, in uitzonderingsituaties verplaatsen of anders verwijderen van sterk
besmette en gedode dieren;

7. Ontsmetten van verkeerswegen, huizen, opslagloodsen en voertuigen;
8. Tegengaan van het in de omloop brengen van verontreinigde voedsel- en voedingsmiddelen.
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Bijlage 3

gevolgen voor de maatschappij

De gevolgen van een nucleair ongeval zijn aanzienlijk. Naast eventuele slachtoffers bij de bronbestrijding van de
ramp in de kernenergiecentrale, zullen er in de buurt van de kernenergiecentrale stralingshygiënische
maatregelen (direct en indirect) nodig zijn. Er zijn directe maatregelen namelijk: het innemen van jodiumtabletten
en schuilen.
Ten gevolge van een radioactieve lozing uit het KKE kan een deel van Nederland zodanig met radioactieve
stoffen verontreinigd raken dat daar landbouwmaatregelen nodig zijn vanwege de voedselveiligheid. Door de
relatief korte halfwaardetijd van jodium is de besmetting hiermee na enige weken minder relevant. Op langere
termijn kunnen de effecten van cesium een rol gaan spelen voor de landbouw. In het verontreinigde gebied
kunnen de lokale concentraties van de radioactieve stoffen op de grond sterk verschillen (hot spots). Door (lokale)
buien zal meer radioactief materiaal vanuit de wolk op de grond terecht komen. In het buitenland zal worden
gereageerd door het preventief instellen van een importverbod op goederen uit Nederland waardoor op korte
termijn grote economische schade ontstaat. Ook in Duitsland, in het gebied waar de wolk met radioactieve stoffen
passeert, zullen ook tijdelijk landbouwmaatregelen getroffen worden. In de gebieden waar schuilen noodzakelijk
is, kan een massale uittocht ontstaan (vrijwillig vertrek). Veel zal afhangen van de crisiscommunicatie van de
nationale overheid en veiligheidsregio’s met de bevolking.

Lozing van radioactief materiaal
Het radioactieve materiaal dat na de lozing is verspreid, is deels gedeponeerd op de grond en op gebouwen. Bij
blootstelling aan concentraties van dit materiaal wordt de kans op kanker verhoogd. Het is daardoor van belang
dit materiaal zo goed mogelijk te verwijderen (denk aan vergelijkbare maatregelen na verspreiding van asbest).

Economische schade
Over een lange periode ontstaat veel economische schade door het verlies van afzet van Nederlandse goederen
en het veiligstellen van de voedselvoorziening: beperkingen in het gebruik van het land in de regio (landbouw,
fruitteelt) en herstel van de leefomgeving door schoonmaak. Ook hier geldt een periode van een half jaar of
langer verlies van de functie land- en tuinbouw voor een gebied van meer dan 100 km2. Provinciaal zal mogelijk
het eerste halfjaar en landelijk de eerste paar weken verlies van de functie veeteelt in het getroffen gebied
optreden. Veel inspanning op gebied van voorlichting en internationaal overleg zal nodig zijn in het eerste jaar na
het ongeval om nationaal en internationaal het vertrouwen in de veiligheid van de in Nederland geproduceerde
producten te herstellen. Na Tsjernobyl zijn Europese regels opgesteld om normen te stellen wanneer producten
geschikt zijn voor consumptie.
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Bijlage 4

aanleiding classificatie

Emergency stand by
Een situatie, die in verband met de veiligheid van de centrale verhoogde waakzaamheid en interne maatregelen
noodzakelijk maakt. Er heeft echter geen nucleair ongeval plaatsgevonden en de (jaar)emissielimiet krachtens de
vergunning wordt niet overschreden. Er behoeven geen maatregelen buiten de installatie te worden genomen.
Geen directe en/of indirecte maatregelen buiten het terrein.
tabel 2 bijlagen - nucleaire ongevalsclassificatie Emergency stand by

Exploitant:

De Site Emergency Director (SED) is verantwoordelijk voor de
besluitvorming over de nucleaire ongevalsclassificatie en de (urgente)
melding en alarmering naar de nationale en regionale overheid.

Regionaal:

Gedeeltelijk opschaling van de regionale responsorganisatie. Vanwege de
situatie zijn omgevingsmanagement en multidisciplinaire afstemming
gewenst. Opgeschaald overeenkomstig GRIP 2. Het ROT is geactiveerd,
beoordeelt regelmatig de situatie en verstrekt rapportages. In
samenspraak met o.a. de meetplanleider geeft de regionaal operationeel
leider ROT een advies aan de voorzitter veiligheidsregio met betrekking
tot de noodzaak om op te schalen of af te schalen.
Er bestaat geen noodzaak voor de activering van de nationale
responsorganisatie.
De voorzitter EPAn monitort (met ondersteuning van Stafafdeling
Crisismanagement van de Inspectie Leefomgeving en Transport) de
situatie en verstrekt zo vaak als nodig rapportages aan het NCC voor
verspreiding richting alle ministeries en veiligheidsregio’s. Er kunnen
nationale organisaties betrokken zijn in de respons maar er bestaat geen
noodzaak voor een volledig gecoördineerde nationale respons.

GRIP 2

Nationaal

Plant emergency
Een gebeurtenis waarbij de radiologische gevolgen beperkt blijven tot (een gedeelte van) de installatie. Er kan
sprake zijn van een emissie van radioactieve stoffen van meer dan 10 keer de toegestane daglozingslimieten. Er
behoeven geen beschermende maatregelen buiten de centrale genomen te worden. Geen directe en/of indirecte
maatregelen buiten het terrein.
tabel 3 bijlagen - ongevalsclassificatie Plant emergency

Exploitant:

De Site Emergency Director (SED) is verantwoordelijk voor de besluitvorming
over de nucleaire ongevalsclassificatie en de (urgente) melding en alarmering
naar de nationale en regionale overheid.

Regionaal:

Gedeeltelijk opschaling van de regionale responsorganisatie. Vanwege de
situatie zijn omgevingsmanagement en multidisciplinaire afstemming gewenst.
Opgeschaald overeenkomstig GRIP 2. Het ROT is geactiveerd, beoordeelt
regelmatig de situatie en verstrekt rapportages. In samenspraak met de
meetplanleider geeft de regionaal operationeel leider ROT een advies aan de
voorzitter veiligheidsregio met betrekking tot de noodzaak om op te schalen of af
te schalen.

Nationaal:

Gedeeltelijke activering van de nationale responsorganisatie.
EPAn FO is geactiveerd, beoordeelt regelmatig de situatie en verstrekt dagelijks
rapportages aan het NCC voor verspreiding aan alle ministeries en, indien van
toepassing, aan de veiligheidsregio’s. In samenspraak met het hoofd NCC stelt
de voorzitter EPAn de noodzaak vast om andere nationale organisaties te
activeren. Bepaalde nationale organisaties zijn betrokken bij de respons of zijn
actief betrokken in de besluitvorming. Coördinatie van nationale respons is
gewenst.

GRIP 2
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Site emergency
Een gebeurtenis, waarbij eventuele radiologische gevolgen beperkt blijven tot het terrein van de installatie of een
zeer beperkt gebied buiten het terrein (enkele honderden meters). De maatregelen buiten het terrein beperken
zich tot indirecte maatregelen. Voorbeelden zijn landbouwmaatregelen, zoals een graasverbod, de controle van
voedsel, (drink)water en melk. Maatregelen voor de bevolking als schuilen, evacuatie en jodiumprofylaxe zijn niet
nodig. Geen directe maatregelen. Indirecte maatregelen buiten het terrein.
tabel 4 bijlagen - ongevalsclassificatie Site emergency

Exploitant:

De Site Emergency Director (SED) is verantwoordelijk voor de besluitvorming
over de nucleaire ongevalsclassificatie en de (urgente) melding en alarmering
naar de nationale en regionale overheid.

Regionaal:

Volledige opschaling van de regionale responsorganisatie. Vanwege de situatie
zijn omgevingsmanagement, multidisciplinaire afstemming en bestuurlijke
besluitvorming/coördinatie gewenst. Opgeschaald naar GRIP4. De regionaal
operationeel leider ROT adviseert aan de voorzitter RBT.
Gedeeltelijke of volledige activering van de nationale responsorganisatie.
Gedeeltelijk: EPAn FO is geactiveerd, beoordeelt regelmatig de situatie en
verstrekt dagelijks rapportages aan het NCC voor verspreiding aan alle
ministeries en, indien van toepassing, aan de veiligheidsregio’s. In samenspraak
met het hoofd NCC stelt de voorzitter EPAn de noodzaak vast om andere
nationale organisaties te activeren. Bepaalde nationale organisaties zijn
betrokken bij de respons of zijn actief betrokken in de besluitvorming.
Coördinatie van nationale respons is gewenst.
Volledig: Volledige activering van de nationale responsorganisatie.
De gehele nationale NPK organisatie is geactiveerd. De EPAn adviseert aan het
ROT, informeert het RBT en adviseert het Adviesteam/ICCb/MCCb. Op
nationaal niveau is het DCC-VROM en het NVC opgeschaald.

GRIP 4

Nationaal:

Off-site emergency
Een nucleair ongeval dat als de nodige veiligheidssystemen niet functioneren, kan leiden tot een grote emissie
van radioactieve stoffen en waarbij zeker maatregelen buiten het terrein van de installatie dienen te worden
overwogen. Maatregelen als schuilen, evacuatie en jodiumprofylaxe kunnen aan de orde zijn, evenals indirecte
maatregelen ten aanzien van voedsel, melk en (drink)water.
Directe en/of indirecte maatregelen buiten het terrein.
tabel 5 bijlagen - ongevalsclassificatie Off-site emergency

Exploitant:
GRIP 4
Regionaal:

Nationaal:

De Site Emergency Director (SED) is verantwoordelijk voor de besluitvorming
over de nucleaire ongevalsclassificatie en de (urgente) melding en alarmering
naar de nationale en regionale overheid.
Volledige opschaling van de regionale responsorganisatie. Vanwege de situatie
zijn omgevingsmanagement, multidisciplinaire afstemming en bestuurlijke
besluitvorming/coördinatie gewenst. Opgeschaald naar GRIP4. De regionaal
operationeel leider ROT adviseert aan de voorzitter RBT.
Volledig: Volledige activering van de nationale responsorganisatie.
De gehele nationale NPK organisatie is geactiveerd. De EPAn adviseert aan het
ROT, informeert het RBT en adviseert het Adviesteam/ICCb/MCCb. Op
nationaal niveau is het DCC-VROM en het NVC opgeschaald.
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Bijlage 5

stralingshygiënische maatregelen

Bij een (dreigend) nucleair ongeval zullen maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid van mens en
dier (en maatschappij) te beschermen en de situatie zo veel mogelijk terug te brengen in de oorspronkelijke
toestand van voor het nucleaire ongeval. Straling hygiënische maatregelen hebben betrekking op directe en
indirecte blootstelling aan straling of andere gevolgen voor de mens en maatschappij en zijn onder te verdelen in
directe en indirecte maatregelen.
Directe maatregelen zijn gericht op reductie van de directe blootstelling van de mens aan radioactieve stoffen en
straling. Onder directe maatregelen wordt onder andere verstaan: evacueren, jodiumprofylaxe en schuilen.
Directe maatregelen dienen in de regel op zeer korte termijn afgekondigd en uitgevoerd te worden. De uitvoering
van deze maatregelen is complex, tijdrovend en de maatregelen moeten goed gecoördineerd worden. Om deze
reden is de voorbereiding van directe maatregelen in onderstaande paragrafen nader uitgewerkt.
Indirecte maatregelen zijn interventies die ingrijpen op blootstellingspaden waarbij de mens als gevolg van de
ongevalslozing op indirecte wijze kan worden blootgesteld aan radioactiviteit of straling, alsmede maatregelen die
ingrijpen op de psychosociale gevolgen van het ongeval. Voorbeelden van indirecte maatregelen zijn
toegangscontrole, landbouwmaatregelen, medische zorg en psychosociale hulpverlening. Indirecte maatregelen
kunnen zowel direct na een ongeval (of dreiging) als op lange termijn afgekondigd en uitgevoerd worden.
tabel 6 bijlagen - directe en indirecte maatregelen
DIRECTE MAATREGELEN

INDIRECTE MAATREGELEN

Evacuatie
Jodiumprofylaxe
Schuilen
Voorlichting
Waarschuwen
Stralingscontrole
Medische opvang slachtoffers
Ontsmetting van personen

Drinkwatervoorziening en waterhuishouding
Landbouw en voedselvoorziening
Vaarwegen en luchtruim
Medische zorg en psychosociale hulpverlening
Toegangscontrole

De urgent uit te voeren maatregelen kunnen zowel directe maatregelen (bijvoorbeeld jodiumprofylaxe, schuilen
en ontsmetting van personen) als indirecte maatregelen (bijvoorbeeld maatregelen ter bescherming van de
voedselketen, toegangscontrole en psychosociale hulpverlening) omvatten.
tabel 7 bijlagen - te nemen maatregelen onderverdeeld naar ongevalsclassificatie deel 1
EMERGENCY STAND BY

Voorbereiden
Bescherming
bevolking
Landbouw
en voedselvoorziening

PLANT EMERGENCY

Uitvoeren
Voorlichting
(bevolkingszorg)

Meten
(brandweerzorg)

Drinkwater en
waterhuishouding
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Voorbereiden

Uitvoeren
Voorlichting
(bevolkingszorg)

Vervoersverbod
Vervoersverbod melk
Weideverbod
Oogstverbod
Slachtverbod
Kassen sluiten
Beregeningsverbod

Meten
(brandweerzorg)

Beschermen
onbesmet water
Versnelde afvoer
Behandeling
besmet zuiveringsslib

tabel 8 bijlagen - te nemen maatregelen onderverdeeld naar ongevalsclassificatie deel 2
SITE EMERGENCY

OFF-SITE EMERGENCY

DUITSLAND

Uitvoeren
Voorlichting
(bevolkingszorg)

Uitvoeren
Voorlichting
Schuilen
Jodiumprofylaxe
(geneeskundige
zorg)

Direct uitvoeren
Voorlichting
Schuilen
Jodiumprofylaxe
(geneeskundige zorg)
Evacuatie
(bevolkingszorg)

Landbouw
en voedselvoorziening

Meten
(Brandweerzorg)
Vervoersverbod
Weideverbod
Oogstverbod
Slachtverbod
Kassen sluiten
Beregeningsverbod

Meten
(Brandweerzorg)
Vervoersverbod
Weideverbod
Oogstverbod
Slachtverbod
Kassen sluiten
Beregeningsverbod

Meten
(Brandweerzorg)
Vervoersverbod
Weideverbod
Oogstverbod
Slachtverbod
Kassen sluiten
Beregeningsverbod

Drinkwater en
waterhuishouding

Beschermen
onbesmet water
Versnelde afvoer
Behandeling
besmet
zuiveringsslib

Beschermen
onbesmet water
Versnelde afvoer
Behandeling
besmet
zuiveringsslib

Beschermen onbesmet
water
Versnelde afvoer
Behandeling
besmet zuiveringsslib

Bescherming
bevolking

Voorbereiden
Schuilen
Jodiumprofylaxe
(geneeskundige
zorg)

tabel 9 bijlagen - voorbeelden van de te nemen directe en indirecte maatregelen
VOORBEELDEN VAN MAATREGELEN

URGENT UIT TE VOEREN

Directe maatregelen
Schuilen

X

Jodiumprofylaxe

X

Indirecte maatregelen
Monitoren en ontsmetting van mensen
Monitoren en ontsmetting van gebouwen, voertuigen
en apparatuur
Afsluiten van het besmette gebied
(toegangscontrole)
Verkeersomlegging (luchtvaart, scheepvaart,
wegverkeer, spoorverkeer)
Onmiddellijke verbanning van voedsel
Voedselbeperkingen voor de langere termijn
Bescherming van oogsten
Schuilen van vee
Controle over in- en export
Advies en bijstand voor hulpverleners
Advies en bijstand voor de getroffen bevolking
Medische follow-up van grote, getroffen groepen van
de bevolking
Lange termijn verhuizing van mensen in zwaar
besmette gebieden
Sanering en herstel van grotere gebieden
Financiële compensatie

(MIDDEL)LANGE TERMIJN

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Directe maatregelen
Jodiumprofylaxe: Bij een nucleair ongeval komen radioactieve jodiumisotopen vrij. Het meest belangrijke is het
jodiumisotoop I-131.Na verloop van tijd is dit isotoop (nagenoeg) niet meer aanwezig vanwege natuurlijk verval
(halfwaardetijd van ca. acht dagen).
Na enkele maanden is dit isotoop vrijwel volledig verdwenen uit de leefomgeving. Jodium wordt vooral bij
kinderen door de schildklier opgenomen, wat kan leiden tot schildklierkanker. De schildklierdosis kan vrijwel
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geheel vermeden worden door het tijdig innemen van stabiel jodium (kaliumjodaat- of kaliumjodidetablet). Het
heeft de voorkeur om jodiumprofylaxe toe te passen voordat de radioactieve wolk arriveert. Echter, zelfs zes uur
na het begin van de inhalatie van de radioactief besmette lucht levert jodiumprofylaxe nog een dosisreductie van
ruim 50%. Oraal ingenomen jodium bereikt de schildklier namelijk veel sneller dan jodium dat via de luchtwegen
binnenkomt.
 Zie uitwerking in het proces geneeskundige zorg
Schuilen: Verblijf in gebouwen biedt een zekere bescherming, tegen externe bestraling en tegen het inademen
van radioactief besmette lucht. Hoe hoog deze bescherming precies is hangt van vele factoren af, maar als ruwe
vuistregel levert schuilen een dosisreductie op van ca. 50%. Langer dan zes uur schuilen heeft echter weinig zin,
omdat dan de binnenlucht teveel besmet geraakt is. Na het overtrekken van de wolk dienen de ramen en deuren
weer geopend te worden om te voorkomen dat binnen de blootstelling hoger wordt dan buiten. Na een aantal
uren is de blootstelling in huis door het binnendringen van de (besmette) buitenlucht niet veel minder dan
buitenshuis. Enige tijd nadat een radioactieve wolk is gepasseerd, kan de blootstelling binnenshuis zelfs groter
zijn dan buiten. Daarom moet na afloop van de lozing altijd worden nagegaan of evacuatie alsnog nodig is.
 Zie uitwerking in het proces bevolkingszorg
Decontaminatie: Bij een ernstig kernongeval worden mensen en goederen besmet. Dat geldt met name voor
hulpverleners en mensen die in de buurt van de reactor verblijven. Bij een opvangplaats zal er dus een
besmettingscontrole plaats moeten vinden. Decontaminatie van personen bestaat met name uit het grondig
wassen van hoofd, haren en handen. In extreme gevallen kan men overgaan tot kaalscheren of ‘strippen’.
Kleding, voertuigen en andere besmette goederen kunnen een bron zijn voor verdere besmetting en dienen
derhalve ingenomen te worden. Ze kunnen weer worden vrijgegeven als ze (na wassen, afspuiten, vervangen
luchtfilter etc.) afdoende ontsmet zijn.
 Zie uitwerking in het proces brandweerzorg

Indirecte maatregelen
De consumptie van besmet voedsel of drinkwater kan vermeden worden door tijdig ’indirecte’ maatregelen te
nemen in de voedselketen, waarbij het begrip voedselketen ruim genomen moet worden. Er bestaat een groot
scala aan indirecte maatregelen. Maatregelen zoals ‘graasverbod’, ‘sluiten van kassen’ en ‘sluiten van
inlaatpunten voor de bereiding van drinkwater’ zijn erop gericht om de besmetting van vee, land- en
tuinbouwproducten en drinkwater te voorkómen. Deze maatregelen moeten genomen worden liefst voordat de
wolk passeert. Andere maatregelen zijn erop gericht om besmette waren uit de handel te nemen.
Interventieniveaus en maatregelzones
In het Responsplan NPK zijn algemene interventieniveaus en actieniveaus vastgelegd. Deze niveaus geven aan
bij welk niveau van blootstelling aan ioniserende straling directe en indirecte maatregelen moeten worden
genomen ter bescherming van de bevolking. Onderstaande tabel geeft de evaluatietijden en interventieniveau ’s
na start van een daadwerkelijke radioactieve lozing weer. De evaluatietijd is verlengd omdat in veel
kernongevallenscenario’s tegenwoordig wordt uitgegaan van een complexe en langdurige lozing. Met een
evaluatietijd van 48 uur zal in deze gevallen het grootste deel van de verwachte dosis worden meegenomen.
tabel 10 bijlagen - NPK interventieniveaus directe maatregelen (bron Responsplan NPK versie 3.0)
MAATREGEL

TIJD A)

Jodiumprofylaxe
kinderen g, h)

E (MSV)

HTH (MSV) B)

48 uur

100 f)

Jodiumprofylaxe
volwassenen h, i)

48 uur

1000 f)

Schuilen
Huidontsmetting
Huidontsmetting met
medische controle

48 uur
24 uur
24 uur

HRBM (MSV) C)

HLO (MSV) D)

HHU (MSV) E)

10 f)

a) tijd is periode direct na aanvang lozing waarover een potentiële
dosis wordt berekend.
b) schildklierdosis.
c) rode beenmergdosis.
d) longdosis.
e) huiddosis.

50 j)
500 j)

f) gewijzigde waarde volgens nieuwe uitgangspunten ongevalbestrijding.
brief sas/2008014274
g) < 18 jaar.
h) dosisberekening onder aanname van schuilen. alleen inhalatie en met
voedselbeperkingen.
i) geen inname voor volwassenen ouder dan 40 jaar.
j) ontsmetting boven 50 msv huiddosis. boven 500 msv huiddosis ook
medische controles na ontsmetting.
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Bijlage 6

verloop van een (dreigend) nucleair ongeval

Een (dreigend) nucleair ongeval ziet er in grote lijnen uit zoals in deze paragraaf beschreven.

Dreigingsfase
Fase waarin de kernkoeling kan falen.
Fase waarin de lozing kan plaatsvinden.
Fase waarin de voorbereiding en/of uitvoering plaatsvindt van de te nemen stralingshygiënische maatregelen
(zoals beschreven in het rbpNI).
 De situatie binnen de nucleaire inrichting bepaalt wanneer en in welke mate radioactiviteit vrijkomt.
 Weersomstandigheden en omgevingsfactoren bepalen vervolgens hoe deze radioactiviteit zich door het milieu
verspreidt.

Lozingsfase
Fase waarin de lozing naar de directe omgeving plaatsvindt.
Fase waarin de stralingshygiënische maatregelen (zoals voorbereid in het rbpNI) acuut kunnen worden
uitgevoerd.
 Als resultaat raken lucht en omgeving besmet.
 Deze besmetting leidt vervolgens via directe (d.w.z. direct op de mens betrekking hebbende) en indirecte
blootstellingspaden (voedselketen) tot een stralingsdosis.
 Het (al dan niet door interventies opgelegde) gedrag van de mens bepaalt ten slotte in welke mate er
reductiefactoren van toepassing zijn.
In figuur 6 van de bijlagen, een overzicht van belastingspaden na een nucleair ongeval, schematisch in detail
weergegeven. Blootstellingspaden van links naar rechts:
 Inwendige besmetting door inhalatie van radioactieve deeltjes.
 Externe bestraling vanuit de wolk.
 Externe bestraling vanuit de omgeving (na depositie).
 Externe bestraling als gevolg van uitwendige besmetting (direct of via aanraking).
 Inwendige besmetting door inname van besmet voedsel en drinkwater.

Fase tijdens de pluimpassage
Fase waarin de lozing heeft plaatsgevonden en de nafase begint.
figuur 5 bijlagen - fase tijdens de pluimpassage
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Bijlage 7

overzicht van besmettingspaden

De lijnen die (potentieel) het meest bijdragen aan de stralingsdosis zijn vet weergegeven. De stippellijntjes geven aan in welke domeinen beschermende maatregelen genomen
kunnen worden (Bron: TUDELFT/RIVM-RCGM Smetsers).
figuur 6 bijlagen - overzicht van besmettingspaden
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Bijlage 8

achtergrond crisiscommunicatie
stralingsongevallen

tabel 11 bijlagen - middelen inclusief toelichting bij crisiscommunicatie
MIDDELEN

TOELICHTING

Kernboodschappen

Leg vooraf kernboodschappen vast voor de verschillende dreigingssituaties.
Uitgewerkt in Bijlage 9.

Website crisis.nl

Geeft informatie ten tijde van het ongeval of dreiging van het ongeval. Wordt
via NVC geactiveerd. Wordt gevuld door NVC met landelijke info en vanuit
de regio met regionale informatie

website www.rijksoverheids.nl

Bevat achtergrondinformatie over straling en nucleaire zaken

Website
http://www.nederlandveilig.nl
met specifieke informatie

Bevat specifiek informatie over jodiumtabletten en over andere maatregelen
bij een stralingsongeval

Twitter

Maak afspraken welk twitteraccount het officiële twitteraccount is ten tijde
van een stralingsongeval en retweet de berichten vanuit andere accounts
om zoveel mogelijk volgers te bereiken
Werk met hashtags # : #KKE

Persverklaring / statement

Laat de burgemeester of voorzitter van de veiligheidsregio snel (binnen een
uur) een korte persverklaring geven. Focus op betekenisgeving/duiding.
Herhaal dit zo mogelijk ieder uur/ iedere twee uur

Persconferentie

Wanneer mogelijk, persconferentie organiseren met deskundigen en
voorzitter RBT

Publieksinformatienummer

Het landelijk nummer, activeren via NCC (I.v.m. mogelijke regiogrensoverschrijdende effecten, nationale opschaling.)

Verwanteninformatienummer

Bekend maken in overleg met teamleider proces Centrale Registratie en
Informatie Beheer van getroffenen (CRIB)

Persinformatienummer

Een nummer in het TOComm. Twente, in afstemming met NCC en VR
Drenthe en VR IJsselland.

Rampenzender

RTV Oost en RTV Drenthe. Afstemmen met de twee TO’s Comm welke
informatie waar naar toe gaat

Geluidswagens

Eventueel inzetbaar via politie en brandweer

NL Alert

Inzetbaar vanaf najaar 2012 als aanvulling op sirene-alarmering

Sirenes

Te activeren via de meldkamer. Direct berichtgeving via rampenzenders
uitzenden wat mensen moeten doen als ze sirene horen en waar de sirenes
zijn afgegaan

Inzet experts

NCC organiseert interviews met experts op gebied van stralingsongevallen.
Ondersteuning voor nieuwsdiensten bij informatievoorziening door
deskundigen (NOS, RTL, ANP etc)
Eventueel zelf deze interviews op www.crisis.nl plaatsen, link naar
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MIDDELEN

TOELICHTING

www.youtube.nl
Bezoek op locatie van
prominenten (minister /
minister-president /
commissaris van de Koningin /
koningin / kroonprins)

Doelgroepen

Te organiseren vanuit NCC
Indien mogelijk vanwege tonen betrokkenheid en laten zien dat de situatie
(weer/nog) veilig is

Primair

Omwonenden / bezoekers, die mogelijk worden getroffen
Familie, vrienden van getroffenen
Bedrijven in het effectgebied
Allochtonen / buitenlandse toeristen
Maatschappij (niet direct getroffenen)
Grensgebied (Duitsland)
Media

Secundair

Leden kabinet en fracties Tweede Kamer
Departementen
Overige gemeenten, regio / provincie die is of mogelijk worden getroffen
Ambassades
Nationale overheid Duitsland en (deelstaten, nationale overheid) Duitsland
EU / NAVO

Intermediair

IAEA: internationaal atoomagentschap (waakhond VN)
Kennisinstituten (RIVM, KNMI e.a.)
Belangenorganisaties en actiegroepen
Overige A-objecten (Nucleair Nederland)
Brancheorganisaties (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen
e.a.)
Vervoerders (NS, busmaatschappij e.d.)
Vitale infrastructuur (drinkwater, energiebedrijven e.d.)

Wie in beeld in welke rol?
Zie ook par. 5.3, pag. 12
Strategisch Communicatieplan
Stralingsongevallen

Voorzitter
veiligheidsregio*
Minister van EL&I
Deskundigen
kernenergiecentrale,
RIVM, Nucleair
Nederland, etc)
Minister-president
Koningin

Feiten, duiding, empathie
*Na afstemming kunnen ook burgemeesters van
bron- en effectgemeente deze rol vervullen
Feiten, duiding, empathie
Feiten (afstemming met minister)

Empathie, symboliek
Empathie, symboliek

Checklist en Kernboodschappen Algemeen:
Zie ook Hoofdstuk 6
 Als er slachtoffers zijn: medeleven met slachtoffers, familie en vrienden;
Communicatieplan
 Kijkt u / luistert u / belt u naar rampenzender / informatienummer xxx-xxx
Stralingsongevallen
/volg twitteraccount @xxxx of #KKE / kijk op www.crisis.nl voor meer
informatie en volg de instructies van de overheid op;
 Handelingsperspectieven: adviezen aan burgers wat ze moeten doen of
waar ze zich op moeten voorbereiden in aansluiting op genomen directe
en/of indirecte maatregelen;
 Woorden van dank en steun voor hulpverleners;
 “De overheid en hulpdiensten nemen alle noodzakelijke maatregelen en
werken volgens het geoefende Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding
(NPK) om het ongeval te voorkomen/bestrijden.”
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In deze bijlagen zijn kernboodschappen opgenomen die betrekking hebben
op de vier nucleaire ongevalsclassificaties en de verschillen in maatregelen
tussen Nederland en Duitsland. Deze kernboodschappen kunnen als
handvat gebruikt worden om snel berichten uit te brengen en te blijven
communiceren.
In navolgende paragrafen is een checklist Crisiscommunicatie
Kernongevallen bijgevoegd. In deze checklist zijn de elementaire punten
opgenomen die nodig zijn om de crisiscommunicatie vorm te geven.
Factsheets

Een kernongeval is een complexe crisis. Ten tijde van een kernongeval zijn
vele verschillende partijen betrokken. Het vereist om die reden van de
verslagleggende omroepen een zekere basiskennis. Een middel om in deze
basiskennis te voorzien zijn de factsheets. In deze sheets worden de
elementaire zaken van nucleaire energieopwekking behandeld. Deze
factsheets kunnen voor de beeldvorming en basiskennis van de
verslagleggende omroepen een grote waarde hebben. Om die reden is het
belangrijk om deze sheets goed te beheren. Het is belangrijk media en
publiek hiermee actief te benaderen.

Organisatie voorlichting

Voorlichting geven over rampen en crises kan complex zijn, dit geldt voor
kernongevallen in het bijzonder. Een kernongeval zal in veel gevallen
geleidelijk verlopen. Communicatie zal vanaf een vroege fase ontwikkeld
moeten worden. Communicatiemedewerkers van de Kernenergiecentrale,
en piketvoorlichters van VR Twente/Politie zullen hierin als eersten een
actieve rol spelen. Omdat voorlichting essentieel is zal voorlichting eerder
en omvangrijker opgetuigd zijn dan de overige organisatieonderdelen. Vanaf
een Emergency stand by zal reeds het proces communicatie in Twente en
ook in VR IJsselland en VR Drenthe moeten worden gestart.

Checklist crisiscommunicatie
Bedoeld als communicatieondersteuning tijdens de eerste uren na een kernongeval.
tabel 12 bijlagen - checklist crisiscommunicatie
VRAGEN

ANTWOORDEN

Afstemming: wie communiceren er nog meer?

Ministerie
NVC (via NCC)
Voorzitter VR Twente
Voorzitter VR IJsselland
Voorzitter VR Drenthe
Individuele burgemeester
effectgemeente(n)
commissaris vd Koningin
Duitse overheid

GRIP-niveau?
INES-classificatie?
Omgevingsanalyse: berichten in de (social) media? Toonzetting?
Is die informatie juist?
Telefonische vragen bij servicenummer politie en 112
Eerste acties

Check
Twitter (afspraak via welk account)
Sirene
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VRAGEN

ANTWOORDEN

Rampenzender
Kernboodschappen
Geluidswagen
Persverklaring
Crisiswebsite
Callcenter voor publieksvoorlichting via NCC
Binnen een uur een eerste (procedurele) persverklaring uitgeven
+ betekenisgeving door burgemeester of voorzitter VR (zie ook
kernboodschappen):
 Betekenisgeving + er is / komt een beleidsteam, dit is wat we
doen / weten, via die-en-die crisiswebsite / callcenter kunt u alle
informatie vinden die we hebben, om … uur is er een
persconferentie”.
Communicatiehulp nodig?
 Callcenter voor publieksvoorlichting
 Strategisch communicatieadvies
 Extra communicatieadviseurs of woordvoerders
 Nationale crisissite (www.crisis.nl, inclusief internetredacteuren)
 Bel NCC-cRC.
Omvang: doden en gewonden?
Wat moeten omwonenden doen?
 Schuilen?
 Jodiumtabletten?
 Evacueren?
 Huidontsmetting?
 Voedseladviezen?
Mogelijke gevolgen voor de gezondheid op korte en lange
termijn?
Locatie?
Hoe lang al bezig?
Oorzaak? Schuldvraag? Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
Welke maatregelen al genomen?
Hoe zat het met de vergunningverlening?
Prognose?
Waar en wanneer volgt nadere informatie?
Wat betekent dit voor de gemeente?
Zijn er gevaarlijke stoffen vrijgekomen? Zo ja, om welke stof gaat
het en hoeveel (dosis)?
Is het crisisplan / rampbestrijdingsplan in werking?
Wanneer is het gevaar geweken?
Wie heeft de leiding op het rampterrein?
Welke eenheden en diensten zijn op het rampterrein aanwezig?
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Bijlage 9

communicatieboodschappen

In deze bijlage zijn kernboodschappen opgenomen die betrekking hebben op de vier nucleaire
ongevalsclassificaties, zie tabel 3 overzicht nucleaire ongevalsclassificaties uit het rbpKKE, en de verschillen in
maatregelen tussen Nederland en Duitsland. Deze kernboodschappen kunnen als handvat gebruikt worden om
snel berichten uit te brengen en te blijven communiceren.

Algemeen
Door het goed en tijdig informeren van de bevolking over de ongeval situatie, het beleid van de overheid en de
noodzakelijke maatregelen kan maatschappelijke onrust worden voorkomen en/of gekanaliseerd. Wanneer ter
ondersteuning van een meer effectieve crisisbeheersing burgers bewust gemaakt moeten worden van hun eigen
verantwoordelijkheid en handelingsperspectieven in het geval van een stralingsongeval, is een structurele
risicocommunicatie onontbeerlijk.
Risicocommunicatie heeft tot doel Twentenaren te informeren over de risico’s met betrekking tot KKE en het
bieden van handelingsperspectieven. Dit teneinde een reëel risicobewustzijn te creëren en een bijdrage te
leveren aan de weerbaarheid en zelfredzaamheid van de bevolking ten tijde van een incident bij de kerncentrale.
Risicocommunicatie draagt daarmee indirect bij aan de crisiscommunicatiedoelstellingen. Voor een beschrijving
van de risicocommunicatie activiteiten met betrekking tot KKE, zie het Uitvoeringsplan Risicocommunicatie
Twente.
Bij een daadwerkelijk incident bij de kerncentrale is communicatie en voorlichting van cruciaal belang voor het
verloop van het incident. Daarom:
 Afstemming zoeken met Min EL&I en NCC/cRC/NVC om eenduidig naar buiten te communiceren;
 Heb oog voor verschillen in voorlichting tussen Nederland en Duitsland;
o in deze bijlage staan ook de Duitse boodschappen vermeld;
 Werk samen met GHOR in relatie tot psychosociale hulpverlening en nazorg;
 Maak gebruik van verschillende vormen van media (calamiteitenzender, publieksinformatienummer, sociale
media, teletekst, lokale pers, etc.).

Inhoud standaardbericht
 Kijkt u/ luistert u/ belt u naar rampenzender/ informatienummer xxx-xxx/ volg twitteraccount @xxxx of#KKE /
kijk op de website van de eigen gemeente en/of www.crisis.nl voor meer informatie en volg de instructies van
de overheid op;
 Handelingsperspectieven: adviezen aan burgers wat ze moeten doen of waar ze zich op moeten voorbereiden
in aansluiting op genomen directe en/of indirecte maatregelen;
 Woorden van dank en steun voor hulpverleners;
 “De overheid en huldiensten nemen alle noodzakelijke maatregelen en werken volgens het geoefende
Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding (NPK) om de gevolgen van het ongeval te beperken”.
 Wat is waar, wanneer en door welke oorzaak gebeurd?
 Wat is de omvang van het betrokken gebied?
 Wat zijn de (mogelijke) gevolgen voor de gezondheid? (afstemming GAGS noodzakelijk).
 Welke maatregelen zijn/worden genomen door de overheid?
o Hoe lang gaat het nog duren? De brandweer verricht metingen om te achterhalen welke bijzonder
gevaarlijke stoffen in de rook aanwezig zijn.
 Welke maatregelen kan de bevolking zelf nemen (denk hierbij ook aan minderzelfredzamen)?
 Op welk tijdstip volgt nadere informatie?

Standaardberichten
Situatie: geen radioactieve stoffen
“In de Duitse kerncentrale Emsland gelegen in Lingen heeft zich een storing voorgedaan. Er zijn daarbij géén
radioactieve stoffen vrijgekomen. Er is dan ook geen reden om maatregelen te treffen. Mocht er verandering in de
situatie optreden, dan wordt u daarover onmiddellijk geïnformeerd. Deze en verdere informatie kunt u ook vinden
op teletekst pagina XXX of via internet op www.xxxx.nl.”
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Duitse boodschap:
“Let op, hier volgt een belangrijke mededeling van de rampenstaf Landkreis Emsland.
(Landkreis Emsland.). Deze mededeling is bestemd met name voor personen in de omgeving
van ……
...In de kerncentrale Emsland in Lingen heeft zich een storing voorgedaan. Tot nu toe kwamen
daarbij geen radioactieve stoffen vrij. Er bestaat dan ook geen gevaar en geen redenen om zelf
maatregelen te treffen. Mochten er radioactieve stoffen vrijkomen, dan zult u hierover
onmiddellijk worden geïnformeerd. Houdt u zich op de hoogte van verdere mededelingen via
deze zender.”
--...Bij het Landkreis Emsland. is een crisisstaf geformeerd. Deze staat continu in contact met de
verantwoordelijken in de kerncentrale Emsland. U zult op de hoogte worden gehouden over de
verder ontwikkelingen. De volgende berichtgeving vindt plaats op/ over/ binnen [tijdstip].
Deze en verdere informatie kunt u ook vinden op teletekst pagina XXX of via internet op
www.xxxx.nl. Geef deze informatie ook door aan uw buren. Einde van dit bericht.”

Situatie: geen radioactieve stoffen, rekening houden met kans daarop
Voor zolang er geen actie verwacht wordt van de burgers in deze specifieke situatie, is de boodschap van de
situatie ‘geen radioactieve stoffen’ van toepassing. Indien de burgers maatregelen moeten treffen is de volgende
boodschap van toepassing:
“Er heeft zich een ongeval voorgedaan in de Duitse kerncentrale Emsland gelegen in Lingen. Tot nu toe kwamen
daarbij géén radioactieve stoffen vrij. De kans bestaat dat binnen X uur alsnog radioactieve stoffen vrijkomen.
[Maatregelen]
Over de verdere ontwikkelingen houden wij u op de hoogte. Deze en verdere informatie kunt u ook vinden op
teletekst pagina XXX of via internet op www.xxxx.nl. Geef deze informatie ook door aan uw buren. Einde van dit
bericht.”
Duitse boodschap:
“Let op, hier volgt een belangrijke mededeling van de rampenstaf Landkreis Emsland. Er heeft
zich een ongeval voorgedaan in de kerncentrale Emsland in Lingen. Tot nu toe kwamen daarbij
géén radioactieve stoffen vrij. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat binnen X uur
alsnog radioactieve stoffen zullen / kunnen vrijkomen.
De bewoners van …. worden verzocht binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten. Neem
géén jodiumtabletten in. Mocht het nodig zijn om jodiumtabletten te gebruiken, dan zullen wij u
hierover informeren.
Houd huisdieren binnen en zet vee op stal, mits dit op korte termijn is te realiseren.
Over de verdere ontwikkelingen houden wij u op de hoogte.
Deze en verdere informatie kunt u ook vinden op teletekst pagina XXX of via internet op
www.xxxx.nl. Geef deze informatie ook door aan uw buren. Einde van dit bericht.”

Situatie: radioactieve stoffen, rekening houden met wolk
“Er heeft zich een ongeval voorgedaan in de Duitse kerncentrale Emsland gelegen in Lingen. Daarbij zijn
radioactieve stoffen vrijgekomen.
[Maatregelen]
Wij houden u op de hoogte over alle verdere ontwikkelingen. Deze en verdere informatie kunt u ook vinden op
teletekst pagina XXX of via internet op www.xxxx.nl. Geef deze informatie ook door aan uw buren. Einde van dit
bericht.”
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Duitse boodschap:
“Let op, hier volgt een belangrijke mededeling van de rampenstaf Landkreis Emsland.
Er heeft zich een ongeval voorgedaan in de kerncentrale Emsland in Lingen. Daarbij zijn
radioactieve stoffen vrijgekomen.
De bewoners van …. worden verzocht per omgaande naar huis te gaan en ramen en deuren te
sluiten. Schakel ventilatie- en airco installaties volledig uit. Ga zover mogelijk naar het
binnengedeelte van het huis. Laat kinderen niet meer buiten spelen.
Nuttig niet langer vers geplukt fruit en drink geen melk die vers gemolken is. Gebruik geen
water uit open bronnen, meren of rivieren.
Geef de dieren geen voedsel dat buiten was opgeslagen.
Voor het betreden van het huis moet u de bovenkleding en schoenen uit doen en buiten het
huis laten liggen. Reinig onbedekte delen van het lichaam met stromend water. Speelgoed dat
buiten is gebruikt mag niet mee naar binnen.
Neem geen jodiumtabletten in. Als het nodig is, stellen wij u hiervan op de hoogte
Of
Neem nu de jodiumtabletten in.
Wij houden u op de hoogte omtrent alle verdere ontwikkelingen.
Deze en verdere informatie kunt u ook vinden op teletekst pagina XXX of via internet op
www.xxxx.nl. Geef deze informatie ook door aan uw buren. Einde van dit bericht.”

Situatie: radioactieve stoffen én wolk richting Nederland
“Er heeft zich een ongeval voorgedaan in de kerncentrale Emsland in Lingen. Daarbij zijn radioactieve stoffen
vrijgekomen. Een wolk met deze stoffen komt richting Nederland en zal binnen X uur de gemeenten X en X
bereiken.
[Maatregelen]
Wij houden u op de hoogte over alle verdere ontwikkelingen. Deze en verdere informatie kunt u ook vinden op
teletekst pagina XXX of via internet op www.xxxx.nl. Geef deze informatie ook door aan uw buren. Einde van dit
bericht.”
Duitse boodschap:
“Let op, hier volgt een belangrijke mededeling van de rampenstaf Landkreis Emsland.
Door het ongeval in de Kerncentrale Emsland in Lingen wordt er rekening mee gehouden dat
radioactieve stoffen zullen vrijkomen. Uit voorzorg worden jodiumbtabletten aan de bevolking
uitgedeeld.
Mocht het nodig zijn de jodiumtabletten ook daadwerkelijk te gebruiken, dan zullen wij u
hierover informeren.
De mensen tot de leeftijd van 45 jaar in de gemeenten XXX wordt aangeraden de
jodiumtabletten nu in de afhaalcentra / in uw apotheek af te halen. Het is raadzaam de tabletten
door één volwassen persoon voor het gehele huishouden en eventueel voor hulpbehoevende
buren te laten afhalen.
Bewoners uit de directe omgeving van de kerncentrale die reeds in het bezit zijn van de
tabletten, dienen deze paraat te hebben, maar nog niet in te nemen. Voor tabletten die zoek zijn
geraakt krijgt u vervangende tabletten bij de uitgiftepunten.
De beschermende werking van jodiumtabletten is optimaal wanneer ze op het juiste tijdstip
worden ingenomen. In de gebruiksaanwijzing kunt u lezen wanneer de jodiumtabletten het
beste werken en waarom personen boven de 45 jaar geen tabletten moeten innemen.
Deze en verdere informatie kunt u ook vinden op teletekst pagina XXX of via internet op
www.xxxx.nl. Geef deze informatie ook door aan uw buren. Einde van dit bericht.”
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Verschil Duitsland en Nederland
Deze tekst kan gebruikt worden als er vragen gesteld worden over de verschillen tussen de ingezette
maatregelen in Duitsland en Nederland:
“Er heeft zich een ongeval voorgedaan in de kerncentrale Emsland in Lingen. In voorgaande berichtgeving heeft
u informatie gekregen over de te nemen maatregelen. Nederland en Duitsland zetten maatregelen uit op basis
van de eigen landelijke richtlijnen, daardoor kunnen deze verschillen.
[In Duitsland houden ze beleidsmatig grotere afstanden aan voor [ingezette maatregelen] dan in Nederland. Er
wordt echter aan de hand van metingen beoordeeld welke maatregelen van toepassing zijn voor welk gebied.]
[In Duitsland is de leeftijdsgrens voor het innemen van de jodiumtabletten hoger dan in Nederland. In Nederland
is het advies - op basis van onderzoeken - om boven 40 jaar de tabletten niet te slikken, omdat vanaf deze leeftijd
er geen verhoogd risico op schildklierkanker is aangetoond. Het innemen van de jodiumtabletten heeft boven 40
jaar wel beperkte risico's op allergie en schildklierfunctiestoornissen.]
Deze en verdere informatie kunt u ook vinden op teletekst pagina XXX of via internet op www.xxxx.nl.”
tabel 13 Zones en afstand vanaf de bron
AFSTAND VANAF DE BRON
(KM)

ZONES

5 km

Evacuatiezone volgens Nederlands beleid (hier niet van toepassing)

10 km
25 km

Evacuatiezone volgens Duits beleid (overlapt geen Nederlands grondgebied)
Verstrekken van jodiumtabletten aan iedereen tot 45 jaar (Duitsland)
Verstrekken van jodiumtabletten aan iedereen tot en met 40 jaar (Nederland)
Schuilzone (alleen in Nederland van toepassing)
Verstrekken van jodiumtabletten aan zwangere vrouwen en kinderen tot 18 jaar
(alleen in Duitsland van toepassing)

50 km
100 km
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Bijlage 10 toelichting werkwijze ontsmetten
1. Omvang en aard mogelijk besmette personen
Bepaal de aard/omvang van besmette personen
Het aantal van mogelijk besmette personen wordt bepaald door:
 Indeling van het besmette gebied (aantal personen);
 De besmettingsgraad;
 De soort besmetting;
 Stadium van het incident en beschikbare tijd;
 De omvang van het aantal besmette personen.
De MPL bepaalt:
Indeling besmet gebied
Bij het bepalen van het besmet gebied wordt onderscheid gemaakt tussen:
 Gebied zonder maatregelen: effectieve dosis < 10 mSv;
 schuilgebied: schildklierdosis tussen 10-100 mSv (schuilend kind) (48uur);
 schuilen met jodiumprofylaxe: schildklierdosis tussen 100 - 200 mSv (48uur);
 evacuatiegebied, effectieve dosis: > 200 mSv (48uur).
Soort besmetting
De hoogte van de besmettingsgraad wordt bepaald met behulp van tabel 14 bijlagen.
Besmettingsgraad
Mogelijk besmette personen worden onderverdeeld in 4 categorieën:
 Categorie 1: Niet besmet meting < DREMPEL (D);
 Categorie 2: Licht besmet DREMPEL (D) < meting< LAAG (L);
 Categorie 3: Matig besmet LAAG (L) < meting < HOOG (H);
 Categorie 4: Zwaar besmet meting > HOOG (H).
tabel 14 bijlagen - besmettingsgraad (H-huiddosis), besmettingsnormen + acties (bron Responsplan NPK)
CAT.

METING

NORMEN

ACTIES

1-2

meting<L

Personen zijn mogelijk licht besmet, advies is: thuis
douchen, haren en kleren wassen

3

L<meting<H

4

meting>H

< 50 mSv (24 uur),
Ofwel:
<500 s-1 (Ad17)
<8000 s-1 (Ad-k)
50-500 mSv (24 uur)
Ofwel:
500 - 5000 s-1 (AD17)
Buiten bereik (AD-K)
> 500 mSv (24 uur)
ofwel
> 5000 s-1 (AD17)

1

Ontsmetten door brandweer/GHOR met behulp van
ontsmettingsstations
(zonder medische begeleiding)
Ontsmetten door brandweer aan de hand van protocol
ontsmetten met begeleiding + medische
gezondheidscontrole,
GGD/GHOR

Bovenstaande tabel geldt voor β- en γ-stralers.
Stadium incident
Het aantal (te verwachten) besmette personen is sterk afhankelijk van de genomen maatregelen en beschikbare
tijd om maatregelen te kunnen nemen. Vertrek tijdens een wolk (gepland, ongepland of vrijwillig) levert de
grootste kans op een hoge mate van besmetting.
1

De ondergrens van ‘niet besmet’ brengt een zeer nauwkeurige meting met een eventuele omrekening met zich mee. In een
crisissituatie is dit niet wenselijk en de expertise/middelen zijn ook niet voorhanden. Gedachtengang is dat als mensen mogelijk besmet
zijn, ze dit laten meten. Als blijkt bij de meting dat ze onder de genoemde waarde blijven met de meting, wordt geadviseerd thuis te
douchen.
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tabel 15 bijlagen - verwachtte besmettingsgraad: tijdlijn en genomen acties bepalen de categorieën van de besmettingsgraad van
personen uit de gedefinieerde gebieden
SITUATIE:

GEEN WOLK

WOLK TREKT OVER OF IS OVERGETROKKEN

ACTIE:

Niet
geëvacueerd
Evacuatie
tijdig uitgevoerd
Tijdens
Evacueren
Vrijwillig vertrek

Evacgeb.
1

Jodiumprofylaxe
1

Schuilen

Jodiumprofylaxe
1,2,3

Schuilen

1

Evac.
geb.
3,4

1

1

1

1

1,2,3

1,2,3

1

1

1

3,4

1,2,3,4

1,2,3

1

1

1

3,4

1,2,3,4

1,2,3

1,2,3

Resultaat
Het aantal personen in een gebied wordt bepaald met behulp van de procedure ‘inschatting personen in een
besmet gebied’ (=nieuw). Daarbij wordt tevens een inschatting van mogelijk besmette hulpverleners en materiaal
gemaakt. Op basis van bovenstaande stappen kan een inschatting van de omvang en aard van de mogelijk
besmette personen worden gemaakt.

2. Bepaal de ontsmettingsmethode, locaties ontsmetten en met welke eenheden
Bepalen wijze van ontsmetten
De wijze van ontsmetten hangt af van:
 de omvang van het aantal (verwachte) besmette mensen (zie punt 1);
 de besmettingsgraad;
 de beschikbare materialen en middelen;
 de omvang van het besmette gebied(of gebieden) en infrastructuur;
 het aantal beschikbare ontsmettingseenheden;
 het aantal beschikbare openbare ontsmettingsmogelijkheden;
 de voorbereidingstijd voor aanvang van het ontsmetten.
Beschikbaar: Materiaal en middelen
Keuze Ontsmettingsmogelijkheden = afhankelijk van besmettingsgraad
Beschikbare ontsmettingsmogelijkheden zijn:
Thuis douchen:
Mensen zijn niet of licht besmet (categorie 1 & 2) en ontsmetten zich thuis door te douchen en haren en kleren te
wassen. Bij decentrale zelfontsmetting spelen de operationele prestaties van ontsmettingseenheden geen rol.
Personen in het schuilgebied zullen nadat het schuilen wordt opgegeven, naar verwachting direct, uit het
getroffen gebied trekken en (ver) daarbuiten naar familie, vrienden of naar een hotel gaan. Zij dienen bij voorkeur
eerst naar een ontsmettingspost te gaan, echter dit valt (afhankelijk van de omvang) veelal slecht te begeleiden.
Bepalend is de voorlichting aan burgers met de boodschap dat burgers naar ontsmettingsposten dienen te gaan
en anders zichzelf in dat geval dienen te ontsmetten (douchen) een set schone kleren aan te trekken. Ook de
garantie van voldoende water(druk) is hierbij van belang. Decentrale zelfontsmetting heeft diverse beperkingen:
 Nieuwe besmetting buiten het getroffen gebied zal ontstaan;
 Het stelt hoge eisen aan de discipline van mensen en vergt nazorg;
 Het stelt hoge eisen aan de communicatie over de wijze van ontsmetting;
 Het stelt hoge eisen aan de waterdruk van het leidingnet.
Nazorg is voornamelijk bij de decentrale zelfontsmetting van belang. Gepleit wordt voor het uitvoeren van een
controlemeting bij op te richten controleposten en registratie (gemeentelijk proces). Het gaat om de controle van
de effectiviteit van de zelfontsmetting en het inzamelen van besmette kleding en goederen. Per controlepost is 1
meetploeg nodig.
In Bijlage 13 is een voorlichtingsvoorbeeld opgenomen dat aan het publiek ter beschikking kan worden gesteld.
Betrokken partners: Veiligheidsregio, Brandweer, GHOR, Politie.
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Centrale ontsmettingslocaties (zwembaden/sporthallen/etc.):
Mensen zijn licht tot matig besmet (categorie 2 & 3) en komen veelal uit het schuilgebied of evacuatiegebied (afh.
van emissie). Wanneer grotere groepen van personen niet op hun huidige verblijfplaats ontsmet kunnen worden,
bijvoorbeeld vanwege het nog steeds aanwezige zeer hoge stralingsniveau, kan ontsmetting elders noodzakelijk
zijn. In de grotere zwembaden zijn veel douchegelegenheden aanwezig met doorloopdouches en is de waterdruk
ook bij piekgebruik geborgd. Het wassen kan gebeuren zonder medische begeleiding. Wel vindt er controle op
besmetting en nacontrole plaats. Per centrale locatie zijn 5 tot 7 meetploegen nodig (afhankelijk van omvang
ontsmettingspost. Handdoeken en reservekleding wordt door de overheid (LFR en GHOR) beschikbaar gesteld.
Na ontsmetting volgt een controlemeting. Indien licht besmet mogen mensen naar huis. Een actuele lijst met
potentiële ontsmettingslocaties is aanwezig bij de meetplanorganisatie (MPO) van de veiligheidsregio. Het
inrichten van het ontsmettingsveld vindt plaats volgens procedure A.2.7. van het radiologisch handboek voor
hulpverleners.
Betrokken partners: Veiligheidsregio, Brandweer, GHOR, gemeente, Politie.
De GHOR geeft leiding aan het oprichten en daadwerkelijk ontsmetten bij centrale ontsmettingsposten.
Ontsmettingscapaciteit is sterk afhankelijk van de grootte van het zwembad/sportgelegenheid. Gemiddeld kan
worden uitgegaan van:
 10 heren en 10 damesdouches;
 10 minuten douchen per persoon;
 Totaal: 120 personen per uur;
 Tijdsduur opbouw ontsmettingsstation voor in bedrijf name: ca. 2 uur.
Eigen middelen hulpverleningsdiensten:
Mensen/hulpverleners zijn matig of zwaar besmet (categorie 4). Ontsmetting vindt plaats met hulpmiddelen van
de overheid. Dit kan zijn:
tabel 16 bijlagen - middelen
MIDDEL

CAPACITEIT PER EENHEID

OPMERKINGEN

DECO-unit brandweer
1 st. Twente
1 st. Noord- en Oost Gelderland
1 st. IJsselland
1 st. Drenthe

1e uur maximaal 10 personen
en hulpverleners

 Ten behoeve van het ontsmetten
van hulpverleners
 Landelijk Protocol
Decontaminatie.
 Binnen 45 minuten in gebruik (in
eigen verzorgingsgebied)

CBRNe-peloton
1 st. Veiligheidsregio Noord- en
Oost Gelderland
1 st. Groningen

50 tot 80 personen/uur
Maximaal
250personen






Defensie*/**

Aflossing CBRNe-peloton

 indien CBRNe-peloton
 6 uur in bedrijf is ***

Ontsmetten burgers
Eigen procedure
Binnen 2 uur
operationeel

*Gezien de lange opkomsttijd zal Defensie niet het ontsmetten van personen overnemen van de brandweer. Bij
een radiologische besmetting ligt dit mogelijk iets genuanceerder. Als defensie dit gaat doen zullen ze dit
uitvoeren met hun eigen ontsmettingsmateriaal voor personen. Defensie kan wél infra en voertuigen ontsmetten
en in de toekomst ook gevoelige apparatuur.
**beschikbaar 1 ontsmettingspeloton à 2 groepen. Alleen in het kader van Militaire Bijstand dus niet
gegarandeerd en geen gegarandeerde opkomsttijd. Aansturing door commando element van 101 CBRNverdcie.
*** Deze steun kan aangevraagd worden in het kader van Militaire Bijstand en er is daarom geen gegarandeerde
opkomsttijd.
Locatie + aantal onstmettingsposten
De omvang van het (verwachte) besmette gebied en verwachte besmettingsgraden bepaalt welke centrale
locaties en opstelposten voor ontsmetting worden gekozen.
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Meetploegen: Bij het proces ontsmetten is het volgend aantal meetploegen nodig:
tabel 17 bijlagen - meten van besmetting en ontsmetting
METEN VAN BESMETTING EN ONTSMETTING

Controleposten (na thuis ontsmetting)
Centraal ontsmettingsstation
CBRNe-ontsmetting
Defensie – ontsmetting
Ziekenhuis

1 meetploeg/controlepost
5 of 7 meetploegen
Beschikken over eigen meetploegen
Beschikken over eigen meetploegen
1 meetploeg

Voorbereidingstijd
De wijze van ontsmetten bepaald hoeveel voorbereidingstijd nodig is.
Thuis douchen
0 minuten
Centraal ontsmetten
Inrichten voor in bedrijf name Inschatting: ca 2 uur
Deco-unit brandweer
25 - 45 minuten (binnen eigen verzorgingsgebied).
CBRNe-peloton VNOG

2 uur

Defensie

CBRNe-aflossing na 6 uur*

* Deze steun kan aangevraagd worden in het kader van Militaire Bijstand en er is daarom geen gegarandeerde
opkomsttijd.

3. Besluitvorming ontsmetten en oproepen eenheden
Besluit en oproepen van eenheden
Afhankelijk van het stadium van het incident wordt een besluit genomen over te ontsmetten personen en
hulpverleners.
De meldkamer roept de benodigde eenheden op. Afstemming over ontsmettingsvorm met politie en gemeente
vindt plaats in het ROT.

4. Transport besmette personen
Transport besmette personen
Besmette minder zelfredzame personen zullen moeten worden getransporteerd van het besmette gebied naar de
ontsmettingsposten of vanaf een opvangpost naar een ontsmettingspost. Transport is geregeld in het proces
bevolkingszorg.
Overige relevante processen
 Zorg voor opvang ontsmette betrokkenen;
 Medische begeleiding;
 Voorlichting bevolking over besmetting en ontsmetting;
 Ontsmetten van besmette voertuigen;
 Ontsmetten van gebruikt materiaal tijdens ontsmetten;
 Ontsmetten van betrokken hulpverleners;
 Inzamelen en afvoeren besmet afval en afvalwater.
Verwijzingen
 Radiologische meetstrategie brandweer;
 Radiologisch Handboek Hulpverleningsdiensten;
 Protocol Decontaminatie: operationele uitvoering van kleinschalige chemische besmetting.
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Bijlage 11 ontsmetten van huisdieren
Afhankelijk van stadium incident
Betrokken partijen
Veiligheidsregio, Brandweer, Ministerie van EL&I, gemeente.
Brandweer
 Coördinatie inrichten ontsmettingsplaats;
 Uitvoeren metingen en ontsmetting;
 Advies ROT.
Gemeente
 Inrichten wasplaatsen;
 Afzetten met hekken en afdekken bodem.
Kader
Het ontsmetten en meten van besmette huisdieren. Dit is dus exclusief het vee van veehouderijen, zie hiervoor
het proces Politie.
Uitgangspunten
Het ontsmetten van besmette personen heeft bij capaciteitsgebrek een hogere prioriteit dan het ontsmetten van
besmette huisdieren.
Besmetting
Uitwendig: het dier is in aanraking geweest met een radioactieve stof die op het lichaam is achtergebleven.
Ander blootstellingspaden
Inwendig: treedt op indien de radioactieve stof in het lichaam binnendringt. Dit kan door inademing,
inname besmet voedsel of water of door opname via verwondingen van de huid en/of slijmvliezen.
Procesuitvoering
Het opvangen, meten en ontsmetten van huisdieren dient bij de opvangcentra nabij de ontsmettingsstations
plaats te vinden volgens de procedure A.2.8 (Radiologisch handboek). Een lijst met medewerkers van dierenasiel
en dierenartsen is aanwezig bij de MPL.
Het ministerie van EL&I adviseert over de aanpak t.a.v. ontsmetting.
Afhankelijk van de capaciteit wordt bij ontsmettingsstations voor mensen, een ontsmettingsstraat ingericht voor
huisdieren volgens procedure.
Door middel van communicatie moeten eigenaren van huisdieren worden geïnformeerd over de methode van
ontsmetting (proces bevolkingszorg).
Ontsmettingsmethode
Ontsmetten kan door middel van het wassen van het dier met water en zeep. Indien dit onvoldoende
effect heeft kan ook worden besloten tot het ontharen (scheren) van het dier. Let daarbij op voor onder
koeling en het verzamelen van het besmet afval.
Aandachtspunten:
 Bepaal of de eigenaar ook besmet is;
 Registratie en opvang ontsmette huisdieren;
 Begeleiding door dierenarts en met behulp van medewerkers dierenasiel;
 Inzamelen en afvoeren besmet afval;
 Ontsmetten hulpverleners en gebruikte materialen.

31 // BIJLAGEN RAMPBESTRIJDINGSPLAN KERNKRAFTWERK EMSLAND

Bijlage 12 ontsmetten van voertuigen en infrastructuur
Betrokken partijen
Brandweer: Op de hoofdwegen en bij opvangposten, waterschermen plaatsen (logistiek) voor het afspoelen van
voertuigen. Leveren meetploegen voor meetposten besmette voertuigen.
Gemeente: Inrichten afzetting meetposten voertuigen en parkeergelegenheid schone en besmette voertuigen.
Rijkswaterstaat: Snelheidsbeperking (wegversmalling?) ter plaatse van waterschermen.
Politie: Bewaking van inbeslaggenomen voertuigen
Defensie: Reinigen hulpverleningsvoertuigen (vrachtwagens/bussen)en meten besmetting voertuigen
Doel
 Voorkomen uitbreiding van het besmette gebied;
 Voorkomen dat uitwendige en inwendige besmetting wordt opgelopen vanwege een besmet voertuig;
 Ontsmetten van voertuigen;
 Uitvoeren van besmettingscontrole van voertuigen.
Besmet voertuig
Op het voertuig: Radioactieve stof dat op het voertuig is achtergebleven als gevolg van een radioactieve wolk die
over een gebied is gegaan.
Binnen het voertuig: Radioactieve stof dat zich in het voertuig bevindt. Dit kan als gevolg van besmette personen
of omdat het stof via ventilatie in het voertuig is gekomen. Dit kan ook in de luchtfilters ophopen.
Kengetal
hulpvraag

Omschrijving
Aantal besmette voertuigen burgers
Aantal besmette voertuigen hulpverleners

Aantal
2000
100

Uitgangspunten
 Alle voertuigen in een aangewezen besmet gebied (schuil-gebieden) wordt als besmet beschouwd;
 Er wordt mede gerekend op de eigen verantwoordelijkheid en bijdrage van bedrijven en burgers;
 Ontsmette voertuigen van particulieren en bedrijven mogen pas terug in het aangewezen besmette gebied
nadat de infrastructuur gereinigd is;
 Secundaire wegen worden niet van waterschermen voorzien.
Werkwijze reinigen voertuigen
 Laat op hoofdwegen, ruim buiten het effectgebied, door de brandweer waterschermen plaatsen, waar
voertuigen (vertraagd) doorheen rijden (maximaal 50 km/uur). Daarmee wordt een groot deel van de
besmetting op het voertuig verwijderd;
 Zorg ervoor dat voldoende watercapaciteit aanwezig is en gescheiden afvoermogelijkheden voor besmet water
(bij voorkeur via rioolwaterafvoer);
 Communiceer aan de burgers hoe wordt omgegaan met besmette voertuigen. Hiervoor zijn standaard
communicatieberichten opgesteld (zie proces bevolkingszorg);
 Gebruik indien nodig (bij hergebruik), vaste wassstraten voor het wassen van kleine hulpverleningsvoertuigen.
 Bepaal de locaties voor mobiele wasstraten van defensie;
 Laat grote voertuigen (vrachtwagens/bussen) door mobiele wasstraten van Defensie ontsmetten;
 Richt bij de opvang(verzamel)punten, meetposten op waar burgers hun voertuig kunnen laten controleren.
Indien sprake is van besmetting (uitwendige of inwendig) dient in de nazorgfase te worden bepaald hoe met
besmette voertuigen wordt omgegaan;
 Richt bij de verzamel(opvang)punten, parkeerplaatsen op waar onderscheid wordt gemaakt tussen besmette
en schone voertuigen.
Werkwijze reinigen infrastructuur
 In de nazorgfase dient door middel van een uitvoeringsplan te worden bepaald hoe de infrastructuur wordt
ontsmet. Tijdens de 1e fase van het incident is reinigen van infrastructuur niet van belang.
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Besmet afvalwater
 Besmet afvalwater wordt op de riolering geloosd. Het Waterschap wordt daarbij op de hoogte gesteld.
Ontsmettingslocaties voor voertuigen
 Hieronder zijn mogelijke ontsmettingslocaties aangegeven. Daarbij zijn twee bronnen van belang: Kamer van
Koophandel en GoudenGids. Hieronder zijn de zoektermen opgenomen. Ten tijde van een ramp kunnen deze
termen gebruikt worden om de juiste ontsmettingslocaties te achterhalen.
tabel 18 bijlagen - ontsmettingslocaties

HANDELSREGISTER
KAMER VAN
KOOPHANDEL
WWW.KVK.NL

ITEM

BRANCHE
CODE

Wasstraten

466991

Wasserijen auto

45205

Tankstations

4730

Vervoer (ongeregeld personenvervoer per autobus)

49391

Vervoer Openbaar personenvervoer over de weg) lok

4931

Vervoer Openbaar personenvervoer over de weg) int

49392

ITEM
GOUDENGIDS
WWW.GOUDENGIDS.NL

Transportondernemingen
Tankstations
Touringcars

Aandachtspunten





luchtfilters voertuig zijn besmet;
extra aandacht voor schoonspuiten banden en wielkasten;
persoonlijke beschermingsmiddelen van meetploegen;
inhalatie van radioactieve deeltjes levert het voornaamste blootstellingspad op (dus ook tijdens ontsmetten).

Verwijzingen
Radiologische meetstrategie brandweer, MinBZK, versie 2003;
Radiologisch Handboek Hulpverleningsdiensten, RIVM.
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figuur 7 bijlagen

Actie: MPL /
EPAn

Gebiedsindeling bepalen aan de hand van
incidentomvang en verwachte scenario.
(proces: inzetplan kerncentrales)

Evacuatiegebied

Schuilen + Jodiumprofylax

Schuilen

Niet besmette gebied

Bepaal de soort besmetting: α, β, ɣ

Is er een RA-wolk
ontsnapt?

Geen ontsmetting
noodzakelijk, enkel
communicatie.
Zie bevolkingszorg (proces 3:
voorlichting)

Nee

Ja

Niet opgestart

Tijdig uitgevoerd
Evacuatie?

Evacuatie aan de gang
tijdens het overtrekken wolk
en/of spontane evacuatie
Categorie indeling besmette
personen:
Evacuatiegebied: 3,4
Schuilen en J-profylax: 1,2,3
Schuilen: 1,2,3

Categorie indeling besmette
personen:
Evacuatiegebied: 3,4
Schuilen en J-profylax: 1,2,3,4
Schuilen: 1,2,3

Bepaal het aantal aanwezig
personen in de ingedeelde
gebieden

Actie: MPL /
EPAn

Bepaal aan de hand van het
aantal aanwezige personen en
verwachte besmettingsgraad, de
ontsmettingsmethoden en
noodzakelijk
ontsmettingseenheden
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Categorie indeling besmette
personen:
Evacuatiegebied: 1
Schuilen en J-profylax: 1,2,3
Schuilen: 1,2,3

Categorie 1: Niet besmet
Categorie 2: Licht besmet
Categorie 3: Matig besmet
Categorie 4: Zwaar besmet

figuur 8 bijlagen

Besluit ROT

Ontsmettingsmethoden

Noodzakelijke eenheden

Ontsmettingsstations aanwijzen

Ontsmettingslocatie(s) CBRNe-peloton(s)

Medische aanspreekpunten aanwijzen

Locaties controleposten besmetting bepalen
LICHT BESMET
MATIG TOT ZWAAR BESMET
LICHT TOT MATIG BESMET

Communicatie
Thuis douchen
Proces:
Bevolkingszorg,
Voorlichting
Actie:
Communicatie
VRT/GHOR

Inrichten
Ontsmettingsstations
Opbouw:
Procedure A 2.7

Activeren CBRNe-peloton(s):

Noord- en Oost
Gelderland

Groningen

Actie:
GHOR / Brandweer /
Bevolkingszorg

Actie:
MPO /
AC Brandweer

Via uitgangsstelling Peloton
begeleiden naar
ontsmettingslocatie
Actie:
MPO / Brandweer

Aanwijzen medische
aanspreekpunten + locaties
bepalen controleposten
besmetting

Uitvoeren ontsmetting
Procedure GHOR
Actie:
GHOR / Brandweer /
Bevolkingszorg / Politie

Overige relevante processen:

Transport besmette
personen

Inrichten opvanglocatie

Communiceren over
ontsmetting

Opvang betrokkenen

Medische begeleiding
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Opbouw
ontsmettingseenheid +
uitvoeren ontsmetting
Actie:
CBRNe-peloton

Bijlage 13 instructie voor ontsmetten thuis
Instructies voor ontsmetting na blootstelling aan radioactieve stoffen
(als hiertoe instructies zijn gegeven)
Zodra u thuis komt, kleedt u dan volledig uit (inclusief niet te wassen horloges en sieraden). Voorkom
besmetting van uw huis door dit buiten of in een garage te doen.
Stop al uw kleding in een luchtdichte plastic zak (inclusief niet te wassen horloges en sieraden). Sluit deze
zak voorzichtig. Plaats de zak vervolgens op een veilige plaats buitenshuis, buiten bereik van mensen en
huisdieren.
Ga douchen (met te wassen horloges en sieraden) en doe dit van boven naar onder, extra aandacht voor
hoofdhaar. Maak gebruik van zeep en warm water. Maak geen gebruik van harde sponzen of borstels.
Neem contact op met de aangewezen instanties om de radioactief besmette kleding etc. op te halen. Doe
dit niet zelf. Was uw kleding niet zelf of gooi het niet bij het huisvuil.
Noot:
Er is slechts een hele kleine kans dat besmetting van uw huid of kleding met radioactieve stoffen op langere
termijn gezondheidsklachten zal opleveren. Dit is zeker het geval wanneer er sprake is van een minimale
besmetting en wanneer deze procedure gevolgd wordt.
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Bijlage 14 checklists
Checklists zijn uitgewerkt voor operationele en bestuurlijke functionarissen die te maken kunnen krijgen met een
(dreigend) nucleair ongeval met een A-object.
De veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de coördinatie van alle strategische, tactische en operationele
maatregelen binnen haar verzorgingsgebied. In geval van een ongeval met een A-object, is zij tevens
verantwoordelijk voor het nemen van coördinerende tactische besluiten, in samenspraak met de andere
veiligheidsregio’s die te maken (kunnen) krijgen met de gevolgen van deze besluiten. De strategische
besluitvorming over de te nemen maatregelen berust bij de nationale overheid, waarbij de minister EL&I,
verantwoordelijk voor de nationale NPK-organisatie, eindverantwoordelijk is voor de te nemen straling
beschermende maatregelen. De nationale overheid is verantwoordelijk voor de afstemming van Veiligheidsregiooverstijgende maatregelen zoals in geval van vrijwillig vertrek van de ene Veiligheidsregio naar de andere.
De checklists geven inzicht in de mogelijke gevolgen bij een (dreigend) nucleair ongeval met een A-object en de
belangrijkste aandachtspunten hierbij voor de hulpverleningsdiensten, gemeenten, Rijkswaterstaat en
waterschappen en overige ketenpartners. De functionarissen en bestuurders kunnen aan de hand van de
checklists vaststellen wat de benodigde maatregelen zijn en wie voor de uitvoering van deze maatregelen
verantwoordelijk is. Bij de bestrijding van een ramp en/of crisis moeten verschillende hulpverlenings- en
bestrijdingsactiviteiten plaatsvinden. Reeksen van samenhangende activiteiten kunnen worden aangeduid als
processen. In de checklists zijn de processen, zoals in het regionaal crisisplan en daarin uitgewerkt draaiboeken,
opgenomen.
De checklists zijn bedoeld voor de meldkamer, de calamiteitencoördinator (CaCo, in Twente Officier
Informatievoorziening (OVI)), Commando Plaats Incident (CoPI), het Regionaal Operationeel Team (ROT), het
Gemeentelijke Beleidsteam (GBT) en het Regionaal Beleidsteam (RBT).
GRIP en beeldvorming
De alarmering en opschaling vindt plaats conform de GRIP-regeling veiligheidsregio. De ernst van een ongeval
met een A-object is afhankelijk van diverse factoren. Aan de hand van deze factoren (genoemd in de checklist
meldkamer) vindt de beeldvorming van de situatie plaats. Deze beeldvorming is bepalend voor de vraag wat voor
opschalingsniveau noodzakelijk is en is gekoppeld aan de nucleaire ongevalsclassificaties. De aandachtspunten
en mogelijke acties zijn een hulpmiddel om bij een ongeval met een A-object zo volledig en effectief mogelijk de
maatschappelijke gevolgen, die binnen de verantwoordelijkheid van de overheid vallen, te beperken of op te
lossen. De acties zijn specifiek geadresseerd aan de verschillende diensten.

Checklist meldkamer - CaCo/OVI
Meldkamer Twente (hierna genoemd meldkamer) kan via verschillende kanalen het signaal krijgen dat er sprake
is van een (dreigend) nucleair ongeval bij een A-object. Aan de hand van de informatie die op dat moment
bekend is, maakt de CaCo/OVI de inschatting of maatregelen nodig zijn en zal hij/zij naar het RCC komen.
tabel 19 bijlagen - beeldvorming CaCo/OVI
BEELDVORMING CACO/OVI

BENODIGDE INFORMATIE (FACTOREN)

Contact met de Exploitant
Contact met het NCC
Contact met de Leistelle (Duitsland)
Contact met de MPL
(door
centralist
meldkamerCaCo/OVI)

Melding met daarin vermeld o.a.:
 aard van de gebeurtenis;
 omvang van de gebeurtenis;
 de juiste locatie van de gebeurtenis;
 verwachte duur gebeurtenis;
 ingezette maatregelen door exploitant;
 voortgang herstelwerkzaamheden;
 de ongevalsclassificatie welke van toepassing is;
 tijdstip aanvang van de ongevalsclassificatie;
 lozing (> daglimiet vergunning) actuele / lozing verwacht inclusief
bronterm;
 adviesmaatregel (schuilen, jodiumprofylaxe);
 slachtofferinformatie;
 windrichting ter plaatse en de daarbij behorende bedreigde sectoren.
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Directe maatregelen:
Jodiumprofylaxe
Schuilen
Voorlichting
Waarschuwen
Stralingscontrole
Medische opvang slachtoffers
Ontsmetting van personen

Indirecte maatregelen:
Landbouw en voedselvoorziening
Drinkwatervoorziening en waterhuishouding
Vaarwegen en luchtruim
Medische zorg en psychosociale hulpverlening
Toegangscontrole

Checklist Emergency stand by
Geen maatregelen buiten het terrein.
tabel 20 bijlagen - checklist Emergency stand by
PROCES

GEVOLG OF EFFECT

MAATREGEL

UITVOERDER

Bevolkingszorg

Vergrote aandacht van
media en bevolking.

Crisiscommunicatie
Zie proces
crisiscommunicatie.

Veiligheidsregio/gemeente(n)

Checklist Plant emergency
Geen maatregelen buiten het terrein.
tabel 21 bijlagen - checklist Plant emergency
PROCES

GEVOLG OF EFFECT

MAATREGEL

UITVOERDER

Bevolkingszorg

Vergrote aandacht van
media en bevolking.

Crisiscommunicatie
Zie proces
crisiscommunicatie.

Veiligheidsregio/gemeente(n)

Checklist Site emergency
Indirecte maatregelen buiten het terrein. Landbouw en voedselvoorziening, drinkwatervoorziening en
waterhuishouding, vaarwegen en luchtruim.
tabel 22 bijlagen - checklist Site emergency
PROCES

GEVOLG OF EFFECT

MAATREGEL

UITVOERDER

Bevolkingszorg

Vergrote aandacht van
media en bevolking.

Veiligheidsregio,
gemeente(n), ministeries

Brandweerzorg
Waarnemen en Meten

-directe uitstoot
-verwachte uitstoot

Brandweerzorg
Ontsmetting

(mogelijk) besmette
personen, dieren,
voertuigen en
materialen

Geneeskundige zorg

Mogelijk problemen bij
kwetsbare
groepen/instellingen in
de zorg

Crisiscommunicatie
Zie proces
crisiscommunicatie.
Inzet en aansturing
regionale
meetplanorganisatie
Organisatie van de
besmettingscontrole en
ontsmetting nabij
opvanglocaties buiten de
regio
Voorbereiding
inventarisatie kwetsbare
personen/groepen/
instellingen
In werking stelling van
verkeerscirculatieplan
Informeren of alarmeren
van
drinkwaterproductiebedrijv
en bij een (dreigend)
kernongeval of
radiologisch incident zodat
maatregelen tijdig kunnen
worden genomen
Bij een korte
voorbereidingstijd moet

Politiezorg
Bevolkingszorg

Bedreiging van de
drinkwatervoorziening
door besmetting met
als gevolg inwendige
besmetting

Bevolkingszorg
Bedreiging van de

Bedreiging van de
landbouw- en
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Brandweer

Brandweer

GHOR/GGD

Politie
Veiligheidsregio
Inspectie Leefomgeving en
Transport
BORI
KIWA Water Research
Vitens
Waterleidingbedrijf Drente
EL&I
ZLTO

PROCES

GEVOLG OF EFFECT

MAATREGEL

UITVOERDER

landbouw- en
voedselvoorziening

voedselvoorziening
door besmetting met
als gevolg inwendige
besmetting

LOS/LOCC
Veiligheidsregio

Bedreiging vaarwegen

In en uitgaand via de
vaarwegen en havens

Bedreiging luchtruim

Bedreiging van het
luchtruim

vee worden achtergelaten
en bij een langere
voorbereidingstijd kunnen
eventueel andere
maatregelen worden
getroffen.
Stil laten leggen
scheepvaartverkeer in en
uitgaand: havens en deel
van de waterwegen
Sluiten luchtruim: Het
uitoefenen van het
burgerluchtverkeer tijdelijk
of blijvend beperken of
verbieden boven
Nederland of gedeelten
daarvan.

Bedreiging
spoor

Bedreiging van het
spoor:
een bedreiging van het
veilig en ongestoord
gebruik van
spoorwegen

Stil laten leggen
treinverkeer

RWS
KLPD dienst Waterpolitie

Burgemeester
(art.175Gem)
minister I&M
t.a.v. burgerluchtverkeer
bij regeling of bij
aanwijzing;
ook op verzoek
burgemeester via
luchtvaartpolitie aan
minister I&M via
Luchtverkeersleiding
Nederland (LVNL)
ProRail
minister I&M

Checklist Off-site emergency
Indirecte en directe maatregelen buiten het terrein. Landbouw en voedselvoorziening, drinkwatervoorziening en
waterhuishouding, vaarwegen en luchtruim, Jodiumprofylaxe, Schuilen, Voorlichting, Waarschuwen
Stralingscontrole en Medische opvang slachtoffers.
tabel 23 bijlagen - checklist Off-site emergency
PROCES

GEVOLG OF EFFECT

MAATREGEL

UITVOERDER

Bevolkingszorg

Vergrote aandacht
van media en
bevolking.
directe
uitstoot
verwachte
uitstoot
Afkondiging van de
maatregel schuilen
 directe uitstoot
 verwachte uitstoot

Crisiscommunicatie
Zie proces crisiscommunicatie.

Veiligheidsregio,
gemeente(n),
ministeries
Brandweer

Brandweerzorg
Waarschuwen
bevolking

Brandweerzorg
Waarnemen en
Meten
Brandweerzorg
Ontsmetting

(mogelijk) besmette
personen, dieren,
voertuigen en
materialen

Politiezorg
Politiezorg

Geneeskundige zorg

Problemen bij
kwetsbare
groepen/instellingen
in de zorg

Sirenenetwerk

Inzet en aansturing regionale
meetplanorganisatie gedurende
meerdere dagen
Organisatie van opvangcentra buiten de
regio, de besmettingscontrole en
ontsmetting (eveneens buiten de regio

Brandweer

In werking stelling van
verkeerscirculatieplannen
Ontruiming en begeleiding van o.a.
vrijwillig vertrek.
Deze inzet zal meerdere dagen duren.
1. Inventarisatie kwetsbare
personen/groepen/instellingen
binnen het gebied
2. Contact opnemen met:
Ziekenhuizen

Politie

39 // BIJLAGEN RAMPBESTRIJDINGSPLAN KERNKRAFTWERK EMSLAND

Brandweer

Politie

GHOR / GGD /
gemeenten
GHOR / GGD /
gemeenten

PROCES

GEVOLG OF EFFECT

Problemen bij
hulpbehoevenden

MAATREGEL

Verpleegtehuizen
Verzorgingstehuizen
Apothekers
3. Navragen:
huidige situatie
catering/ maaltijdvoorziening
andere problemen
4. Acties:
 informeren huisartsen(posten)
 inzet extra ambulance(s) en/of extra
standplaats, via meldkamer/
LOS/LOCC (bijstand)
 indien huisartsen niet bereikbaar zijn,
deze persoonlijk thuis laten benaderen
(bijv. taxi sturen)
 informatie over opslagcondities
medicijnen
1. Inventarisatie hulpbehoevenden
 patiënten met thuisbeademing (via
ziekenhuizen)
 anderen (via thuiszorg)
2. Contact opnemen met
hulpbehoevenden
3. Navragen:
 accu beademingsapparatuur voor
hoeveel uur
 andere problemen
4. Acties:
 informeren huisartsenposten
 inzet extra ambulance(s) en/of extra
standplaats, via meldkamer/
LOS/LOCC (bijstand)
 Indien huisartsen niet bereikbaar zijn,
deze persoonlijk thuis laten
 benaderen (bijv. taxi sturen)
Informeren of alarmeren van
waterbedrijven bij een (dreigend)
kernongeval of radiologisch incident
zodat maatregelen tijdig kunnen worden
genomen

Bevolkingszorg
Bedreiging van de
drinkwatervoorziening
en waterhuishouding

Bedreiging van de
drinkwatervoorziening
door besmetting met
als gevolg inwendige
besmetting

Bevolkingszorg
Bedreiging van de
landbouw- en
voedselvoorziening

Bedreiging van de
landbouw- en
voedselvoorziening
door besmetting met
als gevolg inwendige
besmetting
In en uitgaand via de
vaarwegen en
havens

Bij een korte voorbereidingstijd moet vee
worden achtergelaten en bij een langere
voorbereidingstijd kunnen eventueel
andere maatregelen worden getroffen.

Bedreiging van het
luchtruim

Sluiten luchtruim: Het uitoefenen van het
burgerluchtverkeer tijdelijk of blijvend
beperken of verbieden boven Nederland
of gedeelten daarvan.

Bedreiging
vaarwegen

Bedreiging luchtruim

Stil laten leggen scheepvaartverkeer in
en uitgaand: havens en deel van de
waterwegen
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UITVOERDER

GHOR / GGD /
gemeenten

GHOR / GGD

GHOR / GGD /
gemeenten

GHOR / GGD /
gemeenten
GHOR / GGD /
gemeenten

GHOR / GGD

Veiligheidsregio
Inspectie
Leefomgeving en
Transport / BORI
KIWA Water
Research
Vitens
Waterleidingbedrijf
Drente
EL&I
ZLTO
LOS / LOCC
Veiligheidsregio

RWS / SCC
KLPD dienst
Waterpolitie
ZSP
Kustwachtcentrum
Burgemeester
(art.175Gem)
minister I&M
t.a.v.
burgerluchtverkeer
bij regeling of bij
aanwijzing;
ook op verzoek

PROCES

Bedreiging spoor

GEVOLG OF EFFECT

Bedreiging van het
spoor:
een bedreiging van
het veilig en
ongestoord gebruik
van spoorwegen

MAATREGEL

Stil laten leggen treinverkeer
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UITVOERDER

burgemeester via
luchtvaartpolitie aan
minister I&M via
Luchtverkeersleiding
Nederland (LVNL)
ProRail
minister I&M

Bijlage 15 checklists crisiscommunicatie
Proces crisiscommunicatie: Emergency stand by: (A-object: beperkt)
Emergency stand by: Verhoogde waakzaamheid, geen nucleair ongeval plaatsgevonden, geen overschrijding
Coördinatieniveau: GRIP 2.
tabel 24 bijlagen - Emergency stand by crisiscommunicatie
EMERGENCY STAND BY

GEVOLG OF EFFECT
OP PUBLIEK, PERS
EN/OF VERWANTEN

Vergrote
aandacht van
(internationale)
media en
bevolking wat er
aan de hand is,
info over inzet
hulpdiensten

MOGELIJKE COMMUNICATIEACTIES

 Feitelijke informatie
 Procesinformatie

UITVOERDER

Duiding/
Betekenisgeving

Voorzitter RBT. In onderling
overleg kan ook burgemeester
van effectgemeente hier als
burgervader een taak in hebben

procesinformatie

TOComm. In afstemming met
VR IJsselland/VR Drenthe
(afstemmen met /delegeren aan
communicatie gemeente
Dinkelland).

Inzet hulpdiensten

TOComm. in afstemming met
VR IJsselland/VR Drenthe: over
inzet hulpdiensten (bevestigen
wat bekend is)

 Inzet hulpdiensten

 Alle overige vragen
 Omgevingsanalyse

 Risicocommunicatie/
zelfredzaamheid stimuleren
 Persinformatienummer
 Publieksinformatienummer
 Rampenzender
Vergrote
aandacht van
bevolking voor
ophalen
jodiumtabletten

 feitelijke informatie over de
maatregel, doelgroep,
doelgemeenten

Informatie over
Ned.
medewerkers/bez
oekers op het
terrein KKE

 informatienummer

Primaire woordvoering door EL&I
NCC/Nationaal Voorlichtings Centrum (NVC)
Regio vult evt omgevingsanalyse aan met gegevens
uit regionale media
www.crisis.nl (in overleg met NCC-cRC)
Verwijzen naar achtergrondinformatie op
www.nederlandveilig.nl en Twentse website
Multi afstemming in ROT en met VR IJsselland/VR
Drenthe, gemeente Dinkelland
Landelijke nummer NCC: 0800-1351 (in overleg met
NCC-cRC)
RTV Oost/RTV Drenthe
Twentse website noemen als informatiebron over
jodiumtabletten + alle betrokken gemeenten die
jodiumtabletten in voorraad hebben

 voldoende voorraad
beschikbaar bij gemeenten
Ministerie (BuZa)
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EMERGENCY STAND BY

GEVOLG OF EFFECT
OP PUBLIEK, PERS
EN/OF VERWANTEN

MOGELIJKE COMMUNICATIEACTIES

UITVOERDER

Vragen over
oorzaak / voldeed
KKE aan alle
veiligheidseisen
Vragen over
vergunningverleni
ng KKE

 beantwoording / uitleg over
het proces van
beantwoording

Primaire woordvoering door EL&I

 beantwoording / uitleg over
het proces van
beantwoording

Primaire woordvoering door EL&I

Politieke vragen

 beantwoording / uitleg over
het proces van
beantwoording

Primaire woordvoering door EL&I

 feitelijke informatie, op basis
van omgevingsanalyse
onjuiste geruchten/beelden
ontkrachten

Primaire woordvoering door EL&I

Vragen over
ontwikkeling van
de situatie, kan
het erger worden

Lokale politieke vragen, bijv. over bestemmingsplan,
door Kreis Emsland

Proces crisiscommunicatie: Plant emergency (A-object: beperkt)
Plant emergency: radiologische gevolgen beperkt tot (een deel van) de nucleaire installatie.
Geen gevolgen voor de omgeving.
Coördinatieniveau: GRIP 2.
tabel 25 bijlagen - Plant emergency crisiscommunicatie
PLANT EMERGENCY
GEVOLG OF EFFECT OP
PUBLIEK, PERS EN/OF
VERWANTEN

Vergrote aandacht
van (internet) media
en bevolking wat er
precies aan de hand
is, evt. inzet
hulpdiensten

MOGELIJKE COMMUNICATIEACTIES

 Feitelijke informatie /
 Procesinformatie /

UITVOERDER

Duiding/
Betekenisgeving

Voorzitter RBT. In
onderling overleg kan
ook burgemeester van
effectgemeente als
burgervader hier een
taak in hebben.

procesinformatie

TOComm. in
afstemming met VR
IJsselland/ VR Drenthe
(afstemmen/delegeren
met communicatie
gemeente Dinkelland).

Inzet hulpdiensten

TOComm. in
afstemming met VR
IJsselland/ VR Drenthe:
over inzet hulpdiensten
(bevestigen wat bekend
is)

 Inzet hulpdiensten

 Alle overige vragen
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Primaire woordvoering door EL&I

PLANT EMERGENCY
GEVOLG OF EFFECT OP
PUBLIEK, PERS EN/OF
VERWANTEN

MOGELIJKE COMMUNICATIEACTIES

 omgevingsanalyse
 Risicocommunicatie /
zelfredzaamheid stimuleren

UITVOERDER

NCC/Nationaal Voorlichtings Centrum (NVC)
Regio vult evt omgevingsanalyse aan
 www.crisis.nl (in overleg met NCC)
Verwijzen naar achtergrondinformatie op
www.nederlandveilig.nl en Twentse website

 persinformatienummer

Vergrote aandacht
van bevolking voor
ophalen
jodiumtabletten

 rampenzender

Multi afstemming in ROT en met VR
IJsselland/VR Drenthe, gemeente Dinkelland
RTV Oost / RTV Drenthe

 publieksinformatienummer

Landelijke nummer NCC: 0800-1351

 feitelijke informatie over de
maatregel, doelgroep,
doelgemeenten

Twentse website noemen als informatiebron over
jodiumtabletten + alle betrokken gemeenten die
jodiumtabletten in voorraad hebben

 voldoende voorraad beschikbaar
bij gemeenten
 informatienummer

BuZa

 beantwoording / uitleg over het
proces van beantwoording

Primaire woordvoering door EL&I

Vragen over oorzaak
/ voldeed KKE aan
alle veiligheidseisen
Vragen over
vergunningverlening

 beantwoording / uitleg over het
proces van beantwoording

Primaire woordvoering door EL&I

 beantwoording / uitleg over het
proces van beantwoording

Primaire woordvoering door EL&I

Vragen over
ontwikkeling van de
situatie, kan het erger
worden

 feitelijke informatie, op basis van
omgevingsanalyse onjuiste
geruchten/beelden ontkrachten

Informatie over
medewerkers/bezoek
ers op het terrein
Politieke vragen

Lokale politieke vragen, bijv. over
bestemmingsplan door Kreis Emsland

Primaire woordvoering door EL&I

Proces crisiscommunicatie: Site emergency (A-object: ernstig)
Site emergency: radiologische gevolgen beperkt tot het terrein van de nucleaire installatie of in de geringe omtrek
(enkele honderden meters) buiten het terrein. Alleen indirecte maatregelen nodig.
Coördinatieniveau: GRIP 4
Indirecte maatregelen:
Landbouw en voedsel
Waterhuishouding en Drinkwatervoorziening
Vaarwegen en luchtruim
Medische zorg en psychosociale hulpverlening
Ontsmetting
Toegangscontrole
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tabel 26 bijlagen - Site emergency crisiscommunicatie
SITE EMERGENCY
GEVOLG OF EFFECT OP
PUBLIEK, PERS EN/OF
VERWANTEN

Grote aandacht van
(internet) media en
bevolking wat er
precies aan de hand
is, evt. inzet
hulpdiensten, of
situatie kan
verergeren, enz.

MOGELIJKE COMMUNICATIEACTIES

UITVOERDER

 Feitelijke informatie

Aard van de storing

Ministerie EL&I

Duiding/
betekenisgeving

Voorzitter VR
Twente, VR
IJsselland en VR
Drenthe. In
onderling overleg
kan ook
burgemeester van
effectgemeente
hier een taak in
hebben.

Procesinformatie,
feiten,
handelingsperspectief
burgers,
schadebeperking

TOComm. in
afstemming met VR
IJsselland/ VR
Drenthe

Inzet hulpdiensten

TOComm. in
afstemming met VR
IJsselland/ VR
Drenthe

 Handelingsperspectief bieden
 Schade beperken (indirecte
maatregelen)

 Zie indirecte maatregelen

 omgevingsanalyse

 Alle overige vragen
 Risicocommunicatie /
zelfredzaamheid stimuleren
 Persinformatienummer

Vergrote aandacht
van bevolking voor
ophalen
jodiumtabletten
Informatie over
medewerkers/
bezoekers op het
terrein KKE
Ontsmetten

 Rampenzender
 Publieksinformatienummer
 feitelijke informatie over de
maatregel, doelgroep,
doelgemeenten
 voldoende voorraad beschikbaar
bij gemeenten

NCC/Nationaal Voorlichtings Centrum (NVC).
Omgevingsanalisten in TOComm. vullen aan
waar nodig met regionale informatie
Primaire woordvoering door EL&I
www.crisis.nl (in overleg met NCC)
Verwijzen naar achtergrondinformatie op
www.nederlandveilig.nl en Twentse website
TOComm. VR Twente, in afstemming met VR
IJsselland en VR Drenthe en NCC
RTV Oost, RTV Drenthe
Landelijke nummer NCC: 0800-1351
Twentse website noemen als informatiebron
over jodiumtabletten + alle betrokken
gemeenten die jodiumtabletten in voorraad
hebben

 informatienummer

Ministerie BuZa

 informatie voor inwoners besmet
gebied

TOComm., in afstemming met VR IJsselland
en VR Drenthe

 informatie voor huisartsen
Vragen over
ontwikkeling van de
situatie, kan het erger
worden
Nafase na evt.
besmetting

 feitelijke informatie, op basis van
omgevingsanalyse onjuiste
geruchten/beelden ontkrachten

Primaire woordvoering door EL&I

 In kaart brengen situatie

Voorzitter RBT: duiding, empathie, feiten
TOComm.: feiten
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SITE EMERGENCY
GEVOLG OF EFFECT OP
PUBLIEK, PERS EN/OF
VERWANTEN

MOGELIJKE COMMUNICATIEACTIES

UITVOERDER

 Mogelijk sanering (planvorming;
uitvoering etc.)
 Kan vee terug, kan men water
drinken uit de kraan, kinderen
buiten spelen etc.
Nafase zonder
besmetting buiten het
terrein

Schade

Politieke vragen

Vragen over oorzaak /
voldeed KC aan alle
veiligheidseisen
Vragen over
vergunningverlening

 In fase na ongeval: woorden van
dank en steun voor
hulpverleners
 Als er slachtoffers zijn:
medeleven met slachtoffers,
familie en vrienden
 Informatie voor burgers of
bedrijven over evt. geleden
schade
 beantwoording / uitleg over het
proces van beantwoording
 beantwoording / uitleg over het
proces van beantwoording
 beantwoording / uitleg over het
proces van beantwoording

Voorzitter RBT: duiding, empathie, bedanken

Voorzitter VR Twente en/of iedere
burgemeester van betrokken gemeenten

Primaire woordvoering door EL&I
Lokale politieke vragen, bijv. over
bestemmingsplan, door Kreis Emsland
Primaire woordvoering door EL&I

Primaire woordvoering door EL&I

Proces crisiscommunicatie: Off-site emergency (A-object: Ernstig)
Off-site emergency: grote emissie van radioactieve stoffen. Voorbereiding op en mogelijk uitvoering van directe
en indirecte maatregelen ter bescherming van de bevolking.
Coördinatieniveau: GRIP 4
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte maatregelen ter bescherming van de bevolking,
dieren en landbouw en voedsel.
Directe maatregelen:
Schuilen
Jodiumprofylaxe

Indirecte maatregelen:
Landbouw en voedsel
Waterhuishouding en Drinkwatervoorziening
Vaarwegen en luchtruim
Medische zorg en psychosociale hulpverlening
Ontsmetting
Toegangscontrole
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tabel 27 bijlagen - Off-site emergency crisiscommunicatie
OFF-SITE EMERGENCY
GEVOLG OF EFFECT OP
PUBLIEK, PERS EN/OF
VERWANTEN

Vergrote aandacht
van (internet) media
en bevolking wat er
precies aan de hand
is, evt. inzet
hulpdiensten, of
situatie kan
verergeren, enz.

MOGELIJKE COMMUNICATIEACTIES

UITVOERDER

 Feitelijke informatie

Aard van de storing

Ministerie EL&I
(EPAn)

Duiding /
betekenisgeving

Voorzitter RBT,
VR IJsselland
en VR Drenthe,
CdK en minister.
In onderling
overleg kan ook
burgemeester
van
effectgemeente
hier als
burgervader een
taak in hebben

Procesinformatie,
feiten,
handelingsperspectief
burgers,
schadebeperking

TOComm. VR
Twente, VR
IJsselland en
VR Drenthe ism
NVC

Inzet hulpdiensten /
instellingen

TOComm. VR
Twente, VR
IJsselland en
VR Drenthe

 Handelingsperspectief bieden
 Schade beperken (indirecte
maatregelen)

 Zie directe en indirecte
maatregelen

 Omgevingsanalyse

 Alle overige vragen
 Risicocommunicatie /
zelfredzaamheid stimuleren

Primaire woordvoering door EL&I

 rampenzender

www.crisis.nl
Verwijzen naar achtergrondinformatie op
www.nederlandveilig.nl en Twentse
website
TOComm. VR Twente in afstemming met
VR IJsselland en VR Drenthe en NCC
RTV Oost, RTV Drenthe

 publieksinformatienummer

Landelijke nummer NCC: 0800-1351

 feitelijke informatie over de
maatregel, doelgroep,
doelgemeenten

Twentse website noemen als
informatiebron over jodiumtabletten + alle
betrokken gemeenten die jodiumtabletten
in voorraad hebben

 persinformatienummer

Vergrote aandacht
van bevolking voor
ophalen
jodiumtabletten

NCC/Nationaal Voorlichtings Centrum
(NVC). Omgevingsanalisten in TOComm.
vullen aan waar nodig met regionale
informatie

 voldoende voorraad beschikbaar bij
gemeenten
Informatie over
medewerkers/bezoek
ers op het terrein
Ontsmetten

 informatienummer
 informatie voor inwoners besmet
gebied
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Ministerie BuZa

TOComm. VR Twente, VR IJsselland en
VR Drenthe

OFF-SITE EMERGENCY
GEVOLG OF EFFECT OP
PUBLIEK, PERS EN/OF
VERWANTEN

MOGELIJKE COMMUNICATIEACTIES

UITVOERDER

 informatie voor huisartsen
Nafase na evt.
besmetting

 In kaart brengen situatie
 Mogelijk sanering (planvorming;
uitvoering etc.)

Voorzitter RBT: duiding, empathie, feiten
TOComm.: feiten

 Kan vee terug, kan men water
drinken uit de kraan, kinderen buiten
spelen etc.
Nafase zonder
besmetting buiten het
terrein

schade

 In fase na ongeval: woorden van
dank en steun voor hulpverleners
 Als er slachtoffers zijn: medeleven
met slachtoffers, familie en vrienden
 Informatie voor burgers of bedrijven
over evt. geleden schade

Voorzitter RBT: duiding, empathie,
bedanken

Voorzitter VRZ en/of iedere burgemeester
van betrokken gemeenten

 beantwoording / uitleg over het
proces van beantwoording

Primaire woordvoering door EL&I

Vragen over oorzaak /
voldeed KKE aan alle
veiligheidseisen
Vragen over
vergunningverlening

 beantwoording / uitleg over het
proces van beantwoording

Primaire woordvoering door EL&I

 beantwoording / uitleg over het
proces van beantwoording

Primaire woordvoering door EL&I

Vragen over
ontwikkeling van de
situatie, kan het erger
worden

 feitelijke informatie, op basis van
omgevingsanalyse onjuiste
geruchten/beelden ontkrachten

Politieke vragen
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Lokale politieke vragen, bijv. over
bestemmingsplan, door Kreis Emsland

Primaire woordvoering door EL&I
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