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Protocollen / procedures / afspraken  

Onderwerp: Incidenten stranden / duingebied Noord-Holland Noord   Juli 2011 

 

INCIDENTEN STRANDEN NOORD-HOLLAND NOORD 
 

� De protocollen en procedures hebben betrekking op de samenwerking tussen de Reddingsbrigades en 

KNRM-stations in Noord Holland Noord en de Meldkamer Veiligheidsregio NHN en de Kustwacht. Voor elke 

eenheid geldt dezelfde procedure. Voor de ERB geldt een werkgebied van Castricum tot en met het gebied 

van de Gemeente Bergen.  

 

� De ERB-terreinwagen heeft de beschikking over C2000 randapparatuur (Mobilofoon en Portofoon). 

 

� De ERB-terreinwagen, en de strandpost hebben de beschikking over een P2000 alarmontvanger 

geprogrammeerd met de code van de zogenaamde “strandploeg”. 

 

� De strandploeg wordt door de Meldkamer Veiligheidsregio NHN gealarmeerd op het moment dat door de 

ERB-terreinwagen aan de Meldkamer Veiligheidsregio NHN is aangegeven dat het voertuig verplaatst is 

vanaf de loods (RB kazerne) naar de strandpost (STRP kazerne) door middel van de C2000 apparatuur. 

Deze verplaatsing dient aan de kustwacht telefonisch te worden doorgegeven (zie telefoonlijst). Indien deze 

verplaatsing is uitgevoerd, wordt bij een inzet automatisch de strandploeg gealarmeerd (situatie bijv. bij 

geopende strandpost of andere periodes met direct inzetbaar voertuig + adequate bezetting). 

 

� Na alarmering door de kustwacht dient telefonisch contact opgenomen te worden met het kustwachtcentrum 

(KWC) voor verder informatie. 

 

� De alarmploeg wordt door de meldkamer veiligheidsregio NHN gealarmeerd op het moment dat door de 

ERB-terreinwagen is aangegeven dat het voertuig verplaatst is vanaf de strandpost (STRP kazerne) naar de 

loods (RB kazerne). Indien deze verplaatsing door de centralist is uitgevoerd, wordt bij een inzet automatisch 

de alarmploeg gealarmeerd. (situatie bijv. bij gesloten strandpost of andere periodes waarbij het voertuig pas 

inzetbaar is na opkomst van de bezetting).  

 

� Indien de ERB-terreinwagen niet inzetbaar is, wordt het gebied waargenomen door een ander 

hulpverleningsvoertuig, meestal is dit het kusthulpverleningsvoertuig (KHV) van de KNRM station Egmond, 

dit is vooraf met een dienstoverdracht gemeld aan de meldkamer. 

 

� Bij een inzet waarbij meerdere terreinwagens gewenst zijn in het verzorgingsgebied van de ERB zal een 

verzoek hiertoe bij de meldkamer worden neergelegd. Volgens de kazerne volgorde tabel zal dan eerst de 

KHV van de KNRM station Egmond worden gealarmeerd, daarna zullen andere brigadevoertuigen worden 

gealarmeerd. Gebruik van prive terreinwagens of voertuigen van RedNed zijn niet toegestaan.  
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� Indien zich een incident voordoet binnen het gebied van een strandpost waarbij zich binnen één gemeente 

meerdere (geopende) strandposten bevinden maar minder terreinvoertuigen, wordt de dichtstbijzijnde 

terreinwagen gealarmeerd. De terreinwagen fungeert als communicatie-eenheid tussen meldkamer 

veiligheidsregio NHN en reddingsbrigade. Onderling contact tussen terreinwagen en de betreffende 

strandpostbezetting geschiedt via de eigen Reddingsbrigades Nederland frequenties. 

 

� Indien een reddingsbrigade ambulance en/of brandweerhulpverlening wil aanvragen gebeurt dit altijd 

telefonisch via het daarvoor bestemde telefoonnummer (zie telefoonlijst). Let op: Nautische assistentie wordt 

opgevraagd via een eigen telefoonnummer! 

 

� Communicatie met de meldkamer veiligheidsregio NHN zal per mobilofoon plaatsvinden via de 

gespreksgroep SNH-RMG-05 (of anders door de meldkamer aangegeven). De eenheid zal zich inmelden 

met het door de meldkamer toegewezen roepnummer “EGM 1.10” (Egmond-een-tien). Bij multidisciplinaire 

incidenten zal de eenheid direct worden doorverwezen naar een lagere RMG groep, of een andere 

samenwerkingsgroep, eventueel door middel van een C2000-koppeling. 

 

� Ter plaatse incident is de leidinggevende van de ERB te herkennen aan een groen/geel hesje met de tekst 

“OVD Reddingsbrigade”. 

 

� Na een alarmering van een strandploeg dient deze zich binnen 2 minuten bij de meldkamer 

veiligheidsregio NHN per mobilofoon en bij de kustwacht per telefoon in te melden. Indien een alarmering 

niet binnen 2 minuten wordt opgevolgd zal een andere eenheid worden gealarmeerd. 

 

� Na alarmering van een alarmploeg dient deze zich binnen 10 minuten bij de meldkamer veiligheidsregio 

NHN per mobilofoon in te melden. Indien een alarmering niet binnen 10 minuten wordt opgevolgd zal een 

andere eenheid worden gealarmeerd. 

 

� Bij een uitruk van de eenheid wordt via C2000 de status 1 (uitruk) naar de meldkamer verzonden, gevolgd 

door een aanvraag spraakcontact waarna nadere gegevens worden uitgewisseld en de eventuele 

overnameplaats wordt bevestigd. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 


