GRIP schema16
Referentie:
Wvr en Bvr

Situatie

Operationeel
crisisteam

Operationele
leiding volgens
Wvr

Bevoegd gezag

Ondersteuning
en advisering
van/aan het
bevoegd gezag

Calamiteiten
coördinatie
meldkamer

NCC spreekt
operationeel
crisisteam
aan via

GRIP 0

Normale dagelijkse
werkwijze

“Motorkap”
Overleg
Plaats Incident

Geen

Burgemeester

OVD’s
Art. 2.1.2-1 Bvr

Nee

-

GRIP 1

Behoefte aan multidisciplinaire coördinatie ter
plaatse van incident

COPI

Leider COPI
Art 2.3e BPV
RPV bijlage C-e

Burgemeester

Leider COPI
Art 2.1.2-1a Bvr

Ja, Caco
Art 2.2.2 Bvr

Initieel via
Caco, daarna
volgens
afspraak

Burgemeester

Behoefte aan multidisciplinaire coördinatie
ruimer dan alleen op de
plaats van het incident of
ter voorbereiding op een
mogelijk incident

ROT, al dan niet
met één of
meerdere COPI’s

ROL
Art 2.1.4-1a Bvr
Art 2.3g BPV
RPV bijlage C-g

Burgemeester

ROL
Art 2.1.4-1a Bvr

Ja, Caco
(alleen bij
daadwerkelijk incident)
Art 2.2.2 Bvr

Initieel via
Caco, daarna
volgens
afspraak

Burgemeester

Behoefte aan multidisciplinaire coördinatie in de
omstandigheid dat
bestuurlijke opgaven voor
de burgemeester vragen
om ondersteuning door
een GBT

ROT,
al dan niet met
één of meerdere
COPI’s

ROL
Art 2.1.4-1a Bvr
Art 2.3g BPV
RPV bijlage C-g

Burgemeester

ROL én GBT
Art 2.1.4-1a Bvr
Art 2.1.5 Bvr

Ja, Caco
Art 2.2.2 Bvr

Initieel via
Caco, daarna
volgens
afspraak

Burgemeester

Behoefte aan multidisciplinaire en bestuurlijke
coördinatie en leiding bij
een ramp of crisis van
meer dan plaatselijke
betekenis of ernstige
vrees voor het ontstaan
daarvan

ROT,
al dan niet met
één of meerdere
COPI’s

ROL
Art 2.1.4-1a Bvr
Art 2.3g BPV
RPV bijlage C-g

Voorzitter VR
[Wvr 39 per definitie
in werking, te
bekrachtigen bij
besluit van de
voorzitter]

ROL én RBT
Art 2.1.4-1a Bvr
Art 39-2 Wvr

Ja, Caco
Art 2.2.2 Bvr

Initieel via
Caco, daarna
volgens
afspraak

Voorzitter VR

Behoefte aan multidisciplinaire en bestuurlijke
coördinatie bij een ramp
of crisis van meer dan
plaatselijke betekenis in
meerdere regio’s of
ernstige vrees voor het
ontstaan daarvan,
waartoe de betrokken
voorzitters VR in
gezamenlijkheid
besluiten omdat het
bestuurlijk noodzakelijk
wordt gevonden17

ROT’s in elke
betrokken regio,
naar behoefte al
dan niet met één
of meerdere
COPI’s.
Voorzitters
wijzen samen
één coördinerend ROT aan (in
principe dat van
de bronregio)

Door voorzitters
VR aangewezen
coördinerend
ROL (in principe
die van de
bronregio)

Voorzitters VR, elk
voor zich.
[Wvr 39 in werking in
alle betrokken
regio’s, na een besluit
van elke betrokken
individuele voorzitter]

ROL’s én RBT’s in
alle betrokken
regio’s, waarvan
één aangewezen
als coördinerend
ROL en
coördinerend
RBT (in principe
dat van de
bronregio)
Art 2.1.4-1a Bvr
Art 39-2 Wvr

Ja, Caco
Art 2.2.2 Bvr

Initieel via
Caco, daarna
volgens
afspraak

De voorzitter
die conform
afspraak
coördineert (in
principe die van
de bronregio)

Behoefte aan sturing door
het Rijk in situaties
waarbij de nationale
veiligheid in het geding is
of kan zijn

ROT coördinerende regio

ROL coördinerende regio

ICCb en
Adviesteam

NCC

Caco’s

Bevoegd gezag
in algemene of
functionele
kolom

GRIP 2

GRIP 3

GRIP 4

GRIP 5
(interregionaal)

GRIP Rijk

Art 2.1.2-2 Bvr

Art 2.1.4-2 Bvr

Art 2.1.4-2 Bvr

Art 2.1.4-2 Bvr

Voorzitters maken
samen afspraken over
coördinerend
voorzitterschap (in
principe voorzitter uit
bronregio)
Ministers / MCCb

17

16

Door minister/
NCTV te
benaderen
bevoegd gezag

Het schema en de toelichting (Bijlage Ba) zijn ontleend aan Eenheid in
verscheidenheid. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale
Samenwerking (Kamerstukken II, 2012-2013, 26 956, nr. 148).

Mochten de voorzitters van de betrokken veiligheidsregio’s het tijdens een
specifiek incident niet eens kunnen worden over GRIP5, dan voorziet de Wet
veiligheidsregio’s (artikel 42) erin dat de Minister van Veiligheid en Justitie
dienaangaande de commissaris(sen) van de Koningin een aanwijzing kan
laten geven.
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