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1. Introductie crisisorganisatie
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Alleen tekst

Introductie crisisorganisatie

- Wat is een ramp?

- Wat is een crisis?
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Operationele organisatie; hoofdstructuur
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Bestuurlijke organisatie bij rampen en/of crisis
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Grip 1

• Bronbestrijding. 
• Incident van beperkte 
afmetingen. 

• Afstemming tussen de 
verschillende disciplines nodig.

Grip 2

• Bron- en effectbestrijding. 
• Incident met duidelijke uitstraling 
naar de omgeving

Grip 3

• Bedreiging van het welzijn van 
(grote groepen van) de bevolking 
binnen één gemeente.

Grip 4

• Gemeentegrensoverschrijdend 
en/of dreiging van uitbreiding 
en/of mogelijk schaarste aan 
primaire levensbehoeften of 
andere zaken.

Grip 5

• GRIP 4, meerdere regio's.

Grip 6

• Behoefte aan sturing door het 
Rijk in situaties waarin de 
nationale veiligheid in het geding 
is of kan zijn.
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2. Wet op de veiligheidsregio’s
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Afbakening
 

Het recht inzake de openbare orde omvat verschillende rechtsgebieden:

- Wet veiligheidsregio’s

- Gemeenterecht (Gemeentewet)

- Handhaving (Hoofdstuk 5 Awb)

- Strafrecht (Boek 2, titel V, Boek 2, titel VIII, Boek 3, titel II)

- Arbo



De Veiligheidsregio
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In een veiligheidsregio werken de brandweer, de Geneeskundige 
Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR), de politie en 
gemeenten samen voor een effectieve voorbereiding op en bestrijding 
van crises en rampen. Coördinatie is dus van groot belang. 

Veiligheidsregio dmv gemeenschappelijke regeling tot stand gekomen. 

Bestuur bestaat uit de burgemeesters van deelnemende gemeenten.

- vaststellen beleidsplan (eenmaal in vier jaar) art. 14

- vaststellen crisisplan (eenmaal in vier jaar) art. 16

- instellen GHOR art. 3

- gemeenschappelijke meldkamer
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Gezag burgemeester

Brandweer

Artikel 4 Wvr regelt dat de burgemeester het gezag heeft bij brand en bij ongevallen anders dan bij 
brand waar de brandweer een taak heeft.

Ambulance

Op grond van artikel 6 Wvr geeft de burgemeester aanwijzingen aan de Regionale 
Ambulancevoorziening in de regio voor zover noodzakelijk vanuit het oogpunt van de openbare 
orde.

Politie

Artikel 11 Politiewet 2012 bepaalt dat de politie onder het gezag staat van de burgemeester indien 
de politie optreedt ter handhaving van de openbare orde en ter uitvoering van de 
hulpverleningstaak.
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Bevoegd bij brand en opperbevel bij ramp

Brand
Burgemeester is bevoegd om bij brand en ongevallen de bevelen te 
geven die met het oog op het voorkomen, beperken en bestrijden van 
gevaar nodig zijn, zie artikel 4, lid 2, Wvr

Ramp
Artikel 5 Wvr bepaalt dat de burgemeester het opperbevel heeft in geval 
van een ramp of van een ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. 
Degenen die aan de bestrijding van een ramp deelnemen, staan onder 
zijn bevel.
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Wet Veiligheidsregio’s

Opschalen (Artikel 39 Wvr)

Bij ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis (GRIP 4 en verder) of 
ernstige vrees voor het ontstaan daarvan is de voorzitter van de veiligheidsregio 
bij uitsluiting bevoegd toepassing te geven aan de artikelen 4-7 Wvr en specifiek 
genoemde artikelen uit de Politiewet en gemeentewet (artikelen 172-177).

Bijeenroepen regionaal beleidsteam (burgemeesters + HOvJ + voorzitters 
betrokken waterschappen) en aanwijzen regionaal operationeel leider die 
leiding geeft aan het regionaal operationeel team.
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Wet Veiligheidsregio’s - varia

Er is een Inspectie Openbare Orde Veiligheid, die onder gezag van de minister 
belast is met toezicht (artikelen 57-61 Wvr)

Binnentreden van elke plaats voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de 
vervulling van hun taak (artikel 62 Wvr). Geen last op grond van de Wet op het 
binnentreden noodzakelijk.

Verplichting op eenieder die beschikt over relevante veiligheidstechnische 
gegevens deze te verschaffen aan het bestuur (artikel 48)

Schaderegistratie door team bevolkingszorg is verplicht onderdeel. Centrale 
registratie van aangerichte schade' ook wel aangeduid met de afkorting CRAS. 
Besluit Wet Veiligheidsregio’s 2.1.3, lid 2 onder e.
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Wettelijke bevoegdheden openbare orde

Bevoegdheden:

- artikel 172: Algemene wettelijke grondslag feitelijke handhaving openbare orde, lichte 
bevelsbevoegdheid ex lid 3

- artikel 175: Noodbevel

- artikel 176: Noodverordening

APV-bevoegdheden & bestuurlijke ophouding (artikelen 154a en 176a Gemeentwet)
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Lichte bevelsbevoegdheid

- Burgemeester is bevoegd om bij verstoring van de openbare orde of bij ernstige vrees voor het 
ontstaan daarvan de bevelen te geven (een beschikking) die noodzakelijk te achten zijn voor de 
handhaving van de openbare orde.

- Bevel moet overeenstemmen met geldende regelgeving, inclusief lokale verordening. 
Bedoeld voor situaties waarbij de lokale verordeningen geen voorziening bevat voor een 
openbare orde probleem. 

- Meestal gebiedsontzeggingen en betredingsverboden.

- Overtreding is strafbaar ex artikel 184 Sr. Tegen bevel staat beroep open. Strafrechter toetst 
zelfstandig indien geen beroep is ingesteld of wanneer de bestuursrechter het bevel rechtmatig 
achtte, zie HR 11 oktober 2005, Gst. 2006, 133.
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Noodbevel of noodverordening?

Artikel 175 Gemeentewet (Noodbevel)
“1. In geval van oproerige beweging, van andere ernstige wanordelijkheden of van rampen, 
dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, is de burgemeester bevoegd alle 
bevelen te geven die hij ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig 
acht. Daarbij kan van andere dan bij de Grondwet gestelde voorschriften worden afgeweken.”

Artikel 176 Gemeentewet (Noodverordening)
“1. Wanneer een omstandigheid als bedoeld in artikel 175, eerste lid, zich voordoet, kan de 
burgemeester algemeen verbindende voorschriften geven die ter handhaving van de openbare 
orde of ter beperking van gevaar nodig zijn. Daarbij kan van andere dan bij de Grondwet gestelde 
voorschriften worden afgeweken. Hij maakt deze voorschriften bekend op een door hem te 
bepalen wijze.”
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Noodbevel

- Een noodbevel is een beschikking, gericht tot één of meerdere personen. 

- Na opvolging van het bevel is deze uitgewerkt, hebben dus een eenmalige en 
onmiddellijke werking. 

- Niet naleving is een misdrijf (184 WvSr).

- Bij het noodbevel “kan van andere dan bij de Grondwet gestelde voorschriften worden 
afgeweken”.
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Noodverordening

- Een noodverordening is een algemeen verbindend voorschrift en richt zich dus tot een ieder. 

- Een noodverordening richt zich tot een grote (onbepaalde) groep en is vaak van langere duur. 
Voor herhaalde toepassing vatbaar en voor een bepaalde tijd.

- Handelen in strijd met de verordening is een overtreding (443 WvSr). 

- Bij de noodverordening “kan van andere dan bij de Grondwet gestelde voorschriften worden 
afgeweken”.
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Noodverordening - procedure

- De verordening moet worden bekendgemaakt en ter kennis worden gebracht aan de raad, de 
CdK en de OvJ (lid 2).

- De gemeenteraad moet de noodverordening is de eerstvolgende vergadering bekrachtigen, 
anders vervallen deze (lid 3). 

- De wet bepaalt niet dat de voorschriften met terugwerkende kracht vervallen. Uit toelichting en 
het bepaalde in lid 4 is op te maken dat de voorschriften voor die periode blijven gelden.

- Tenzij de burgemeester binnen 24 uur beroep instelt bij de CdK, die binnen twee dagen moet 
beslissen. Tijdens de procedure blijven de voorschriften van kracht (lid 4).

- Burgemeester dient noodverordening in te trekken zodra de omstandigheid als bedoeld in artikel 
175 zich niet langer voordoet. Indien noodverordening is ingetrokken voor raadsvergadering, dan 
is de raad niet langer bevoegd tot bekrachtigen.
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Rechterlijke toetsing
Algemeen

- Het subsidiariteitsbeginsel brengt met zich mee dat geen zwaardere bevoegdheid mag worden gebruikt 
dan gegeven de situatie noodzakelijk is. (‘lichte bevelsbevoegdheid mogelijk?’).

- Proportionaliteitbeginsel: de maatregel mag niet ingrijpender zijn dan gegeven de situatie noodzakelijk 
is.

Noodbevel / licht bevel

- Rechterlijke toetsing: Toets of in het concrete geval sprake is van een noodsituatie of gerechtvaardigde 
vrees, subsidiariteit en proportionaliteit, met inachtneming van de beoordelingsvrijheid van de 
burgemeester. MvT: marginale toetsing ligt voor de hand, met gelet op de uitzonderlijke 
omstandigheden en de tijdsdruk waaronder de burgemeester moet optreden.

Noodverordening

- Rechterlijke toets door de civiele rechter of de strafrechter aan het proportionaliteits- en 
subsidiariteitsbeginsel met inachtneming van de beoordelingsruimte van de burgemeester. De rechter is 
volgens de MvT niet beperkt tot een marginale toetsing, maar de praktijk leert dat dat wel veelal 
gebeurt.



Vergelijking bevoegdheden

Licht bevel
Beschikking

Onmiddellijke werking

Bepaalde personen

Niet afwijken wet

Overtreding

Beroep bij bestuursrechter  
en strafrechter

Noodbevel
Beschikking

Onmiddellijke werking

Bepaalde personen

Afwijken van wet mogelijk

Misdrijf

Beroep bij bestuursrechter  
en strafrechter

Noodverordening
AVV

Langere werking

Onbepaalde groep

Afwijken van wet mogelijk

Overtreding

Beroep bij civiele rechter of 
strafrechter
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4. Scenario
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Situatie

Ongeval in de Beatrixhaven te Werkendam

Lekkage uit binnenvaartschip

geen brand, wel brandgevaar

Betreft Acrylzuur, stofnummer 2218, kleurloze vloeistof met prikkelende geur, brandbaar

Het scenario



Bestrijding
Uitstromende vloeistof wordt verdund met water. Loopt riool en oppervlaktewater in.

Stabilisatie nog niet voltooid.

Deel wijk wordt ontruimd.

Slachtofferbeeld
geen personen/slachtoffers 

5 direct omwonenden met irritaties aan ogen en luchtwegen afgevoerd naar ziekenhuis

idem voor 2 politiemedewerkers

hun situatie is stabiel





Rampenbestrijding algemeen en openbare orde

Oppervlaktewater en waterkering

Milieu

Welke netwerkkaarten kunnen van toepassing zijn op 
dit scenario?
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Alleen tekst

Oefening – het gebruik van netwerkkaarten

Vervuilde vloeistof (Acrylzuur vermengd met bluswater) is gebufferd in de riolering en 
gestabiliseerd in het oppervlaktewater

Wie is primair verantwoordelijk voor het op/afzuigen, het vervoer, de opslag en de verwerking van 
deze vloeistof?
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Alleen tekst

Oefening – inzet van openbare orde bevoegdheden

1. Er komt veel publiek kijken naar het ongeluk. Dit wordt onwenselijk geacht gelet op het gevaar 
voor het publiek.

a. Welke bevoegdheid zet u in?

b. Formuleer het gebod en/of verbod.

2. De pers komt op het ongeluk af. Enkele verbindingswagens blokkeren de weg naar de plaats 
van het ongeluk. Voorts staan enkele journalisten de hulpverleners in de weg op de plaats van 
het ongeluk.

a. Welke bevoegdheid zet u in?

b. Formuleer het gebod en/of verbod.
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