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Scenariokaarten dienen als bijlage bij het FKH calamiteitenplan
De kaarten zijn ingericht volgens de lay-out van de SAMIJ als in hun Incidenten Bestrijdingsplan 2018.
Het eerste deel van de kaart is een incidentbeschrijving: (korte beschrijving waarvoor de kaart dient)
Daarna volgt een aanwijzing voor de direct te nemen acties door de ontdekker van het incident
Vervolgens een tabel als hulpmiddel voor het melden volgens METHANE, als bedoeld door de SAMIJ.
Door efficiënt melden kan veel tijd worden bespaard, wat in veel gevallen wenselijk is.
Bij het zien van de kaart vallen meteen de rood gekleurde beginletters op: dit zijn belangrijke items.
Alle overige van belang zijnde informatie moet ook voorhanden zijn en verstrekt kunnen worden.
Daarom is het goed de scenariokaarten regelmatig door te nemen en eventueel te beoefenen.
M
E
T
H
A
N

Wat betekent de letter
Major incident
Exact location
Type incident
Hazards
Access
Number of casualties

E

Emergency services

Omschrijving van dat wat gemeld moet worden
Grootschalig incident/ongeval, wat is er gebeurd?
Exacte locatie, zo nauwkeurig mogelijk beschrijven.
Type ongeval: explosie, instorting, verkeersongeval enz...
Welke gevaren zijn er aanwezig of kunnen optreden?
Hoe is het rampgebied toegankelijk?
Inschatting van het aantal en soort slachtoffers?
Welke hulpdiensten zijn reeds aanwezig en welke zijn er vereist
voor verdere hulpverlening?

Tot slot staan per kaart enkele aandachtspunten met een kleurcodering.
Elke kleur staat voor een discipline van aandacht. Zie hieronder voor de categorie kleuren.
Brand/emissiebestrijding
Gezondheids zorg
Interventie/onderzoek
Communicatie
Water(kwaliteits)beheer

Veiligheidsregio brandweer
Veiligheidsregio ambulance
Veiligheidsregio politie/recherche
Gemeente Lelystad en regionale omroep
Rijkswaterstaat / Waterschap

Als een bepaald aandachtspunt niet aan de rde is in een scenario is de betreffende regel verwijderd.
De regelnummering blijft gehandhaafd in verband met herkenbaarheid voor en van de disciplines.

Als een stuk tekst tussen <tekst> haken staat, betekent dit dat de melder moet aangeven waar in dit
geval sprake van is. Dus bijvoorbeeld: het gewonde slachtoffer bevindt zich op haventerrein <A of B>.
Dan wordt bedoeld dat men zelf moet aangeven op welk terrein het slachtoffer is. Dit is in dit geval van
belang voor het snel ter plaatse kunnen komen van een ambulance.
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1. Mensen in nood: ongeval / verdrinking
Het scenario “mensen in nood” kan optreden als gevolg van uiteenlopende incidenten.
De risico’s en maatregelen die in dit scenario een rol kunnen spelen zijn: mogelijke gewonden,
het bevrijden van personen (bij beknelling of verdrinking), noodzaak directe medische hulp te
verlenen en/of transport (vanaf het schip) naar de wal/ziekenhuis te regelen.
Actie door
Wat te doen?
Huurder
Bel 112 en meld het incident (Zie onderstaand).
Bel havenmeester en start eigen BHV op.
Havenmeester
Veiligheidsregio Flevoland
Initieer actie: <water of land> ongeval.
Melding volgens METHANE protocol
Informatie(categorie)
Te verstrekken informatie: meld eerst de rood gemarkeerde informatie.
Incident/situatie
Major incident
Het betreft een ernstige situatie.
Exact location
Het incident vond plaats op de <kade of water> van havendeel <A of B>.
Type of Incident
Ongeval met letsel óf een persoon te water <met of zonder> voertuig.
Veiligheid
Hazards
Mogelijk vrijkomen van gevaarlijke stoffen.
Acces
Aanrijden via de IJsselmeerdijk.
Meteo
Verstrek desgevraagd: windrichting en andere weersinfo.
Slachtoffers
Number of Casualties
Het betreft <aantal> personen.
Omgeving/Effecten
Geen.
Communicatie
Laat zo nodig familie of anderen waarschuwen.
Informeer gemeente Lelystad en in overleg met hun wordt een
gezamenlijk communiqué uitgebracht.
Betrokken diensten
Emergency Services
We verwachten: <brandweer óf ambulance én politie óf meerdere>.
Leiding en coördinatie
Havenmeester draagt de leiding over aan de Veiligheidsregio Flevoland.
Informatie & Resource Houd van het incidentverloop een logboek bij met tijden en betrokkenen.
management
Aandachtspunten
Proces(discipline)
Wat moet er gebeuren
1. Bron- en
Bel 112. De regionale alarmcentrale alarmeert volgens procedure.
emissiebestrijding
2. Redding
Communicatie over de te nemen maatregelen, voortgang en tijdsduur,
aantal personen te water en of er gevaarlijke stoffen in het water zijn.
3. Ontsmetting
Als er sprake is van gevaarlijke stoffen. Handel conform
Veiligheidsinformatieblad.
4. Acute zorg
Ambulance begidsen op het terrein. Drenkelingen voorrang in triage.
8. Mobiliteit
Inzet Politie: verkeergeleiding nabij de haven en/of SEH.
10. Opsporings-expertise
Mogelijk inzet Landelijk Team Onderwater Zoekingen van de politie.
12. Opsporing
Communiceer over de keuze wel/geen strafrechtelijk onderzoek.
13. Communicatie
De verantwoordelijkheid voor communicatie ligt bij gemeente Lelystad.
Vanaf GRIP 1 volgens procedure van de VR Flevoland.
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2. Brand / explosie op kade of terrein
Het scenario “brand explosie op kade” kan optreden als gevolg van uiteenlopende incidenten.
De risico’s en maatregelen die in dit scenario een rol kunnen spelen zijn: mogelijke gewonden,
het beschadigd raken van (andere) containers of producten, met eventueel vrijkomen van
gevaarlijke stoffen tot gevolg. Belangrijk is snel duidelijkheid te hebben over aard en omvang.
Actie door
Wat te doen?
Huurder
Bel 112 en meld het incident (Zie onderstaand).
Bel havenmeester en start eigen BHV op.
Havenmeester
Veiligheidsregio Flevoland
Initieer actie: blusinzet en / of milieu inzet.
Melding volgens METHANE protocol
Informatie(categorie)
Te verstrekken informatie: meld eerst de rood gemarkeerde informatie.
Incident/situatie
Major incident
Het betreft een ernstige situatie.
Exact location
Het incident vond plaats op de kade van havendeel <A of B>.
Type of Incident
Brand / explosie op de kade. Vermeld, indien bekend, welke stof er
brandt. Zorg dat VIB1 voorhanden is.
Veiligheid
Hazards
Mogelijk vrijkomen van gevaarlijke stoffen uit dit of andere producten.
Acces
Aanrijden via de IJsselmeerdijk
Meteo
Verstrek desgevraagd: windrichting en andere weersinfo.
Slachtoffers
Number of Casualties
Het betreft <aantal> personen.
Omgeving/Effecten
Neem windrichting in ogenschouw en verzamel aan de lijzijde.
Communicatie
Laat zo nodig familie of anderen waarschuwen.
Informeer gemeente Lelystad en in overleg met hun wordt een
gezamenlijk communiqué uitgebracht.
Betrokken diensten
Emergency Services
We verwachten: <brandweer óf ambulance én politie óf meerdere>.
Leiding en coördinatie
Havenmeester draagt de leiding over aan de Veiligheidsregio Flevoland.
Informatie & Resource Houd van het incidentverloop een logboek bij met tijden en betrokkenen.
management
Aandachtspunten
Proces(discipline)
Wat moet er gebeuren
1. Bron- en
Bij explosie: verifieer (stackschema) of er meer explosies mogelijk zijn.
emissiebestrijding
probeer beginnende brand te voorkomen of beperken. Lukt dit niet
snel? Dan ontruimen volgens eigen BHV.
2. Redding
Ga na of er slachtoffers zijn: help indien mogelijk / nodig.
3. Ontsmetting
Als er sprake is van gevaarlijke stoffen. Handel conform
Veiligheidsinformatieblad.
4. Acute zorg
Ambulance begidsen op het terrein.
6. Bewaking /beveiliging
Voorkom zo mogelijk terreinbetreding door derden.
7. Ordehandhaving
Voorkom zo mogelijk terreinbetreding door derden.
8. Mobiliteit
Inzet Politie: verkeergeleiding nabij de haven en/of SEH.
10. Opsporings-expertise
Mogelijk inzet politie naar oorzaak explosie.
11. Interventie
Geen bijzonderheden voor dit proces bij dit scenario.
12. Opsporing
Communiceer over de keuze wel/geen strafrechtelijk onderzoek.
13. Communicatie
De verantwoordelijkheid voor communicatie ligt bij gemeente Lelystad.
15. Evacuatie
Zo nodig naar een bovenwindse verzamelplaats.
19. Beheer Waterkwaliteit Besmet bluswater kan in her oppervlakte water terechtkomen.
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Veiligheidsinformatieblad, in het Engels: MSDS Material Safety Data Sheet
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3. Brand / explosie van schip of lading
Het scenario “brand / explosie van schip of lading” kan optreden als gevolg van bijv. oververhitting.
De risico’s en maatregelen die in dit scenario een rol kunnen spelen zijn: mogelijke gewonden,
het beschadigd raken van (andere) containers of lading, met vrijkomen van gevaarlijke stoffen tot
gevolg of het zinken van het schip. Belangrijk is snel duidelijkheid te hebben over aard en omvang.
Actie door
Wat te doen?
Huurder of scheepskapitein
Bel 112 en meld het incident (Zie onderstaand).
Bel havenmeester en start eigen BHV op.
Havenmeester
Veiligheidsregio Flevoland
Initieer actie: water of land ongeval.
Melding volgens METHANE protocol
Informatie(categorie)
Te verstrekken informatie: meld eerst de rood gemarkeerde informatie.
Incident/situatie
Major incident
Het betreft een ernstige situatie.
Exact location
Het incident vond plaats in het water voor havendeel <A of B>.
Type of Incident
Brand óf explosie óf beide en geef ook aan: <waterzijdig of landzijdig>.
Veiligheid
Hazards
Mogelijk vrijkomen van gevaarlijke stoffen in water of lucht; zorg voor VIB2
Acces
Aanrijden via de IJsselmeerdijk en varen vanaf IJsselmeer met blusboot.
Meteo
Verstrek desgevraagd: windrichting en andere weersinfo.
Slachtoffers
Number of Casualties
Het betreft <aantal> personen.
Omgeving/Effecten
Mogelijke water- en/of luchtvervuiling door vervuild bluswater en/of rook.
Communicatie
Laat zo nodig omgeving (Maxima centrale) waarschuwen.
Informeer gemeente Lelystad en in overleg met hun wordt een
gezamenlijk communiqué uitgebracht.
Betrokken diensten
Emergency Services
We verwachten: <brandweer óf ambulance én politie óf meerdere>.
Leiding en coördinatie
Havenmeester draagt de leiding over aan de Veiligheidsregio Flevoland.
Informatie & Resource Houd van het incidentverloop een logboek bij met tijden en betrokkenen.
management
Aandachtspunten
Proces(discipline)
Wat moet er gebeuren
1. Bron- en
Laat, afhankelijk van de plaats van de brand op het schip (waterzijdig
emissiebestrijding
of landzijdig) zo nodig ook een blusboot op locatie komen.
2. Redding
Alleen als personen te water geraakt zijn. Zie scenario 1 .
3. Ontsmetting
Als er sprake is van gevaarlijke stoffen. Handel conform
Veiligheidsinformatieblad.
4. Acute zorg
Ambulance begidsen op het terrein. Drenkelingen voorrang in triage.
10. Opsporings-expertise
Mogelijk inzet Landelijk Team Onderwater Zoekingen van de politie.
12. Opsporing
Communiceer over de keuze wel/geen strafrechtelijk onderzoek.
13. Communicatie
De verantwoordelijkheid voor communicatie ligt bij gemeente Lelystad.
15. Evacuatie
Afhankelijk van de windrichting een verzamelplaats kiezen.
16. Omgevingszorg
Afhankelijk van de windrichting melden aan Maximacentrale.
19. Beheer Waterkwaliteit Voorkom verspreiding van gelekte vloeistof of vervuild bluswater.
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Veiligheidsinformatieblad, in het Engels: MSDS Material Safety Data Sheet
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4. Lekkage of morsing op het water *3
Het scenario “lekkage / morsing op het water” kan optreden als gevolg van schade aan (flexi)tanks.
De risico’s en maatregelen die in dit scenario een rol kunnen spelen zijn: mogelijke gewonden, het
vervuilen van het milieu en / of oppervlaktewater.
Actie door
Huurder

Wat te doen?
Bel 112 en meld het incident (Zie onderstaand).
Bel havenmeester en start eigen opruiming op.

Havenmeester
Veiligheidsregio Flevoland
Informatie(categorie)
Incident/situatie
Major incident
Exact location
Type of Incident
Veiligheid
Hazards
Acces
Meteo
Slachtoffers
Number of Casualties
Omgeving/Effecten
Communicatie
Betrokken diensten
Emergency Services
Leiding en coördinatie
Informatie & Resource
management

Initieer actie gericht op inperking / reiniging.
Melding volgens METHANE protocol
Te verstrekken informatie: meld eerst de rood gemarkeerde informatie.

Het betreft een potentieel ernstige situatie.
Het incident vond plaats op het water voor de kade <A of B>.
Mogelijk schadelijke stof in het oppervlaktewater.
Mogelijk vrijkomen van gevaarlijke stoffen.
Aanrijden via de IJsselmeerdijk of varen vanaf het IJsselmeer.
Verstrek desgevraagd: windrichting en andere weersinfo.
Geen.
Beschadiging van Natura 2000 gebied.
Informeer gemeente Lelystad en in overleg met hun wordt een
gezamenlijk communiqué uitgebracht.
We verwachten: brandweer met milieu incident bestrijdingsmiddelen.
Havenmeester draagt de leiding over aan de Veiligheidsregio Flevoland.
Houd van het incidentverloop een logboek bij met tijden en betrokkenen.

Proces(discipline)
1. Bron- en
emissiebestrijding
3. Ontsmetting
4. Acute zorg
12. Opsporing
13. Communicatie
19. Beheer Waterkwaliteit

3

Aandachtspunten
Wat moet er gebeuren
Probeer lekkage te verhelpen, indien dit (nog) veilig kan.
Leg oliekeerschermen aan om de lekkage op het oppervlak.
Als er sprake is van gevaarlijke stoffen. Handel conform
Veiligheidsinformatieblad.
Ambulance begidsen op het terrein. Drenkelingen voorrang in triage.
Communiceer over de keuze wel/geen strafrechtelijk onderzoek.
De verantwoordelijkheid voor communicatie ligt bij gemeente Lelystad.
Voorkom verspreiding van de lekkage over een groter gebied.

Lekkages/morsingen op het terrein vallen onder verantwoordelijkheid van de perceel huurder.
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5. Schip gezonken (al dan niet met lekkage of morsing)
Het scenario “Schip gezonken” kan optreden als gevolg van uiteenlopende incidenten.
De risico’s en maatregelen die in dit scenario een rol kunnen spelen zijn: mogelijke gewonden,
het bevrijden van personen (bij beknelling of verdrinking), noodzaak directe medische hulp te
verlenen en/of transport (vanaf het schip) naar de wal/ziekenhuis te regelen.
Actie door
Wat te doen?
Huurder
Bel 112 en meld het incident (Zie onderstaand).
Bel havenmeester en start eigen BHV op.
Havenmeester
Veiligheidsregio Flevoland
Initieer actie: water ongeval.
Melding volgens METHANE protocol
Informatie(categorie)
Te verstrekken informatie: meld eerst de rood gemarkeerde informatie.
Incident/situatie
Major incident
Het betreft een ernstige situatie.
Exact location
Het incident vond plaats op in het water voor de kade <A of B>.
Type of Incident
Ongeval met gezonken schip dat de kade/vaarweg blokkeert.
Veiligheid
Hazards
Mogelijk vrijkomen van gevaarlijke stoffen en drenkelingen.
Acces
Aanrijden via de IJsselmeerdijk berging of sleep vanaf IJsselmeer.
Meteo
Verstrek desgevraagd: windrichting en andere weersinfo.
Slachtoffers
Number of Casualties
Het betreft <aantal> personen.
Omgeving/Effecten
Geen, behalve als er sprake is van lekkage: dan ook kaart 4 gebruiken
Communicatie
Informeer gemeente Lelystad en in overleg met hun wordt een
gezamenlijk communiqué uitgebracht.
Betrokken diensten
Emergency Services
We verwachten hulpverlening te water: berging of sleep.
Leiding en coördinatie
Havenmeester draagt de leiding over aan de Veiligheidsregio Flevoland.
Informatie & Resource Houd van het incidentverloop een logboek bij met tijden en betrokkenen.
management
Aandachtspunten
Proces(discipline)
Wat moet er gebeuren
1. Bron- en
Regel duikteam op locatie. Regel berging en / of sleep.
emissiebestrijding
2. Redding
Bij personen te water: zie ook kaart 1.
3. Ontsmetting
Als er sprake is van gevaarlijke stoffen. Handel conform
Veiligheidsinformatieblad.
4. Acute zorg
Ambulance begidsen op het terrein. Drenkelingen voorrang in triage.
12. Opsporing
Communiceer over de keuze wel/geen strafrechtelijk onderzoek.
13. Communicatie
De verantwoordelijkheid voor communicatie ligt bij gemeente Lelystad.
19. Beheer Waterkwaliteit Voorkom zo mogelijk vervuiling van het oppervlaktewater.
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6. Aanslag
Het scenario “Aanslag” kan optreden als gevolg van uiteenlopende oorzaken: Er kunnen materialen
zijn gelost en/of opgeslagen waar personen of groepen tegen zijn of er kunnen allerlei andere
motieven aan een aanslag ten grondslag liggen. Een aanslag kan zijn: een inval of overval, gijzeling
of een andere vorm van acute bedreiging voor personeel en / of goederen.
De risico’s en maatregelen die in dit scenario een rol kunnen spelen zijn: mogelijke gewonden
bij de actie en de zorg voor snel en effectief de-escaleren (tot rust brengen).
Actie door
Wat te doen?
Huurder
Bel 112 en meld het incident (Zie onderstaand).
Bel havenmeester.
Doe een poging tot de-escalatie naar bevind.
Havenmeester
Veiligheidsregio Flevoland
Initieer actie: water of land ongeval.
Melding volgens METHANE protocol
Informatie(categorie)
Te verstrekken informatie: meld eerst de rood gemarkeerde informatie.
Incident/situatie
Major incident
Het betreft een ernstige situatie.
Exact location
De aanslag vond plaats op de <kade of water> van havendeel <A of B>.
Type of Incident
Aanslag van mogelijk terroristische aard.
Veiligheid
Hazards
Persoonlijke vrijheid, intimidatie, agressie.
Acces
Aanrijden via de IJsselmeerdijk, zo mogelijk ‘stil’ (in burger).
Meteo
Niet aan de orde bij dit scenario.
Slachtoffers
Number of Casualties
Het betreft <aantal> personen.
Omgeving/Effecten
Geen.
Communicatie
Laat zo nodig familie of anderen waarschuwen.
Informeer gemeente Lelystad en in overleg met hun wordt een
gezamenlijk communiqué uitgebracht.
Betrokken diensten
Emergency Services
We verwachten: <brandweer óf ambulance én politie óf meerdere>.
Leiding en coördinatie
Havenmeester draagt de leiding over aan de Veiligheidsregio Flevoland.
Informatie & Resource Houd van het incidentverloop een logboek bij met tijden en betrokkenen.
management
Aandachtspunten
Proces(discipline)
Wat moet er gebeuren
1. Bron- en
Probeer te de-escaleren; probeer effectief de situatie te melden en
emissiebestrijding
verzoek meteen om assistentie politie.
2. Redding
Bij een gijzeling: probeer mensen levend te bevrijden.
6. Bewaking /beveiliging
Probeer aanvallers buiten het terrein te houden.
7. Ordehandhaving
Probeer situatie binnen de perken te houden naar eigen protocollen.
10. Opsporings-expertise
Ga na of de aanslag in een breder kader/achtergrond is te plaatsen.
11. Interventie
Is afhankelijk van de situatie.
12. Opsporing
Communiceer over de keuze wel/geen strafrechtelijk onderzoek.
13. Communicatie
De verantwoordelijkheid voor communicatie ligt bij gemeente Lelystad.
15. Ontruiming
Is afhankelijk van de situatie.
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7. Bommelding of verdacht pakket (o.a. poederbrief)
Het scenario “Bommelding of verdacht pakket (o.a. poederbrief)” kan optreden om uiteenlopende
redenen. Steeds is er sprake van iets onbekends waar dreiging vanuit gaat.
De risico’s en maatregelen die in dit scenario een rol kunnen spelen zijn: mogelijk letsel als gevolg
van een exploderende bom, besmetting door inhoud poederbrief of geestelijke belasting door het
zien of ervaren van een (nog) onbekend gevaar.
Actie door
Wat te doen?
Huurder
Bel 112 en meld het incident (Zie onderstaand).
Bel havenmeester.
Havenmeester
Veiligheidsregio Flevoland
Initieer geen voortvarende actie; blijf alert.
Melding volgens METHANE protocol
Informatie(categorie)
Te verstrekken informatie: meld eerst de rood gemarkeerde informatie.
Incident/situatie
Major incident
Het betreft een ernstige situatie.
Exact location
<Pakket, brief, bom> bevindt zich <op of net buiten> havendeel <A of B>.
Type of Incident
Ongeval met letsel óf een persoon te water met of zonder voertuig.
Veiligheid
Hazards
Mogelijk vrijkomen van gevaarlijke stoffen.
Acces
Aanrijden via de IJsselmeerdijk.
Meteo
Verstrek desgevraagd: windrichting en andere weersinfo.
Slachtoffers
Number of Casualties
Het betreft <aantal> mogelijk besmette personen.
Omgeving/Effecten
Geen.
Communicatie
Laat zo nodig familie of anderen waarschuwen.
Informeer gemeente Lelystad en in overleg met hun wordt een
gezamenlijk communiqué uitgebracht.
Betrokken diensten
Emergency Services
We verwachten: <brandweer óf ambulance én politie óf meerdere>.
Leiding en coördinatie
Havenmeester draagt de leiding over aan de Veiligheidsregio Flevoland.
Informatie & Resource Houd van het incidentverloop een logboek bij met tijden en betrokkenen.
management
Aandachtspunten
Proces(discipline)
Wat moet er gebeuren
1. Bron- en
Zorg voor overmaats vat of andere verpakking voor de poederbrief, of
emissiebestrijding
zorg voor bomvrije verpakking voor een verdacht pakket.
3. Ontsmetting
Bij een (reeds geopende) poederbrief. Handen of lichaam afspoelen.
4. Acute zorg
Ambulance begidsen op terrein; vertel dat het een poederbrief betreft.
12. Opsporing
Communiceer over de keuze wel/geen strafrechtelijk onderzoek.
13. Communicatie
De verantwoordelijkheid voor communicatie ligt bij gemeente Lelystad.
15. Ontruiming
Geen bijzonderheden voor dit proces bij dit scenario.

Bij telefonische bommelding zie achterzijde van deze kaart
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Bij telefonische bommelding
Over het bericht: Schakel (zo mogelijk) een geluidsopname in of schrijf mee met het gesprek:
Tijd van ontvangst: ………………………….. uur(24uurs)

datum: ....../....../......

Letterlijke tekst bericht:
…………………………………………………………………………………………………...………...…………………………………………………
…………………………………………...……………...……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Over de uitvraag: probeer zoveel als mogelijk onderstaande informatie te verkrijgen
1. Wanneer springt de bom? ………………………….. uur(24uurs)
datum: ....../....../......
2. Waarom doet u dit? ……………………………………………………………………………………........................................
3. Waar ligt de bom? (binnen/buiten/locatie) …………………………………………………...……………………………
Hoe ziet de bom eruit? (verpakking, etc.) …………………………………………………………….……………………………
4. Wie bent u? …………………………………………………………………………………………...…………………………………………
Over de melder: probeer zoveel als mogelijk onderstaande informatie te verkrijgen
De melder is



man



vrouw

Taal



Nederlands



Nederlands met dialect, nl ………



Engels



Duits



een andere taal, vermoedelijk …………………………..…..………



langzaam



snel

 ernstig



lachend



hakkelend

 hees/schor

Spraak





kind(j/m)

Frans

 ……………...……………
Stem eerder gehoord?

Ja / Nee

Geschatte leeftijd?

…… jaar

Over achtergrondgeluiden


lachen



praten



muziek



verkeer



kinderen



machines/werkplaats



andere geluiden, namelijk ………………………………………...………

Melding doorgegeven aan: ……………………

tijdstip/datum: …………………..(24 uurs) datum: ....../....../......

Bijzonderheden: ………………………………………………………………………………………..
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8. Demonstratie of ordeverstoring
Het scenario “Demonstratie, ordeverstoring” kan optreden als gevolg van uiteenlopende redenen.
De risico’s en maatregelen die in dit scenario een rol kunnen spelen zijn: mogelijke gewonden,
het bevrijden van personen (bij fysiek geweld). Noodzaak tot het direct medische hulp verlenen
en/of bijstand van politie te regelen.
Actie door
Wat te doen?
Huurder
Bel 112 en meld het incident (Zie onderstaand).
Bel havenmeester en blijf zo mogelijk rustig.
Havenmeester
Veiligheidsregio Flevoland
Initieer actie: ordeverstoring: schaal op.
Melding volgens METHANE protocol
Informatie(categorie)
Te verstrekken informatie: meld eerst de rood gemarkeerde informatie.
Incident/situatie
Major incident
Het betreft een ernstige situatie.
Exact location
Het incident vond plaats op de <kade of water> van havendeel <A of B>.
Type of Incident
Ordeverstoring met <schatting aantal> <gewapende?> personen.
Veiligheid
Hazards
Mogelijk sprake van agressie.
Acces
Aanrijden via de IJsselmeerdijk.
Meteo
Niet aan de orde.
Slachtoffers
Number of Casualties
Het betreft <aantal> personen.
Omgeving/Effecten
Geen.
Communicatie
Informeer gemeente Lelystad en in overleg met hun wordt een
gezamenlijk communiqué uitgebracht.
Betrokken diensten
Emergency Services
We verwachten: <ambulance én politie>.
Leiding en coördinatie
Havenmeester draagt de leiding over aan de Veiligheidsregio Flevoland.
Informatie & Resource Houd van het incidentverloop een logboek bij met tijden en betrokkenen.
management
Aandachtspunten
Proces(discipline)
Wat moet er gebeuren
1. Bron- en
Direct professionele assistentie vragen van politie.
emissiebestrijding
6. Bewaking /beveiliging
Doe, zo mogelijk een poging om tijdig het hek te sluiten.
7. Ordehandhaving
Laat dit over aan de op dit aspect professionele instanties.
8. Mobiliteit
Inzet Politie: verkeergeleiding nabij de haven en/of SEH.
11. Interventie
Volgens protocollen nationale politie en / of ME.
12. Opsporing
Communiceer over de keuze wel/geen strafrechtelijk onderzoek.
13. Communicatie
De verantwoordelijkheid voor communicatie ligt bij gemeente Lelystad.
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9. Harde wind, verstuiven van producten
Het scenario “Productverstuiving” kan optreden als gevolg van harde wind (met droogte).
De risico’s en maatregelen die in dit scenario een rol kunnen spelen zijn: vervuiling van omgeving
en storing aan de Maxima centrale (schakelstation).Men kan voorzorgsmaatregelen nemen in de
vorm van afdekken en / of afschermen van bulklading tegen weersomstandigheden.
Actie door
Wat te doen?
Huurder
Bel 112 en meld het incident (Zie onderstaand).
Bel havenmeester en begin met bestrijden.
Havenmeester
Veiligheidsregio Flevoland
Initieer actie: milieu incident.
Melding volgens METHANE protocol
Informatie(categorie)
Te verstrekken informatie: meld eerst de rood gemarkeerde informatie.
Incident/situatie
Major incident
Het betreft een ernstige situatie.
Exact location
Het incident vond plaats op de kade van havendeel A.
Type of Incident
Verstuiving van <naam product>. Zorg dat VIB4 op locatie voorhanden is.
Veiligheid
Hazards
Mogelijk vrijkomen van milieu- of gezondheidsschadelijke stoffen.
Acces
Aanrijden via de IJsselmeerdijk.
Meteo
Verstrek desgevraagd: windrichting en andere weersinfo.
Slachtoffers
Number of Casualties
Het betreft <aantal> personen.
Omgeving/Effecten
Geef aan welke mogelijke effecten er zijn bij een bepaald product.
Communicatie
Informeer gemeente Lelystad en in overleg met hun wordt een
gezamenlijk communiqué uitgebracht.
Betrokken diensten
Emergency Services
We verwachten: <brandweer óf ambulance óf meerdere>.
Leiding en coördinatie
Havenmeester draagt de leiding over aan de Veiligheidsregio Flevoland.
Informatie & Resource Houd van het incidentverloop een logboek bij met tijden en betrokkenen.
management
Aandachtspunten
Proces(discipline)
Wat moet er gebeuren
1. Bron- en
Op de kade: nathouden van (bulk)producten die verstuivingsgevoelig.
emissiebestrijding
zijn en overlast en / of schade voor de omgeving kunnen opleveren.
3. Ontsmetting
Van aangedane objecten. Afspoelen of met lucht afblazen.
4. Acute zorg
Ambulance begidsen op terrein. Draag zo nodig adembescherming.
Beschikbaarheid van FFP3 maskers op het terrein is geboden.
13. Communicatie
De verantwoordelijkheid voor communicatie ligt bij gemeente Lelystad.
14. Publieke zorg
Afhankelijk van de omvang van de verspreiding en de aard van de stof
15. Ontruiming
Afhankelijk van de aard van de stof.
16. Omgevingszorg
Afhankelijk van de omvang van de verspreiding en de aard van de stof.

Let op: voor stapelen van containers heeft CTU een eigen protocol dat gevolgd dient te worden.
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Veiligheidsinformatieblad, in het Engels: MSDS Material Safety Data Sheet
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