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Protocollen / procedures / afspraken  

Onderwerp: Incidenten stranden / duingebied Noord-Holland Noord 

 
SAMENWERKING REDDINGSBRIGADE / POLITIE NOORD HOLLAND NOORD 
 
•••• ERB heeft op het Egmondse strand een signalerende functie. Indien er zich zaken voordoen die de Algemene 

Plaatselijke Verordening (APV) niet toestaan zal de ERB niet optreden, echter alleen signaleren middels een 
aantekening in het dagrapport en/of  een melding aan de gemeentelijke controleur(s). 

 
•••• Bij ernstige overtredingen van de APV zal de ERB telefonisch contact opnemen met de meldkamer Politie, met 

het verzoek direct handelend op te treden. De Politie zal aangeven binnen welk tijdsbestek zij ter plaatse zullen 
zijn. Geef hiervoor bij de melding het telefoonnummer van de strandpost (072-5061887) door, de 
surveillancewagen van de Politie kan dan rechtstreeks contact met ons opnemen. 

 
•••• Leidinggevende ERB ter plaatse incident is te herkennen aan een groen/geel hesje met de tekst “OVD 

Reddingsbrigade”. 
 
•••• Bij incidenten zullen alle betrokken partijen erop moeten toezien dat de hoofdstrandafgang ‘De Werf” vrij 

toegankelijk blijft voor de aan- en afvoer van materialen en eventuele slachtoffers. Plaats geen privé-auto’s en/of 
surveillance wagens op de hoofdstrandafgang! 

 
•••• ERB heeft een grote groep vrijwilligers die door middel van portofoons contact houden met de hoofdpost en heeft 

tevens de beschikking over een terreinvoertuig (met zoeklicht) die kan assisteren bij eventuele zoekacties naar 
vermiste personen op het strand en/of in het duingebied. Alarmering dient te geschieden via de meldkamer.  

 
•••• Eventuele radiocommunicatie met een politievertegenwoordiger kan, na overleg met de meldkamer, plaatsvinden 

via de C2000 gespreksgroep SNH-RMG-05 (of een andere door de meldkamer toegewezen groep) 
 
•••• Bij aantreffen van een stoffelijk overschot op het strand en/of het duingebied is de politie verantwoordelijk voor het 

stoffelijk overschot, de strandvonder zal in principe zorgdragen voor vervoer naar het mortuarium. In de meeste 
gevallen zal er eerst een Rechercheteam van de politie ter plaatse moeten komen. 

 
•••• De ERB verplaatst het stoffelijke overschot eventueel ook over het strand of door het duingebied naar de 

lijkwagen (op de hoofdstrandafgang) of het mortuarium, in een daarvoor bestemde ‘body-bag’ of ‘body-container’ 
(af te halen bij het mortuarium). Bij voorkeur op de brancard in het terreinvoertuig, indien omstandigheden dit 
vereisen kan het stoffelijke overschot ook in de aanhanger vervoerd worden in een body-container. Leg in deze 
gevallen wel iets over de body-container heen om het stoffelijke overschot te camoufleren!  
Stoffelijke overschotten in een verregaande staat van ontbinding en/of waarvan niet vaststaat hoe lang terug ze 
overleden zijn, worden alleen in een body-container in de aanhanger (afgedekt) vervoerd. 

 
•••• De politie verzorgt de contacten en informatieverstrekking aan de media en aan nabestaanden van overleden 

personen. 
 
•••• Direct na afloop van traumatische incidenten zal er een evaluatie worden gehouden waarbij alle betrokken partijen 

aanwezig zijn. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een psycholoog van de politie. Deze zal in overleg met 
alle betrokken partijen ter plaatse komen, de meldkamer zal hierin op verzoek actie ondernemen.  

 
•••• De eventuele verdere nazorg na afloop van een traumatische gebeurtenis zal in overleg met de 

vertrouwenspersonen van de ERB (Inge Krab of Edwin Buis) en in samenwerking met de politiepsycholoog via de 
meldkamer uitgewerkt worden. 


