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Document Historie:  
  
Rev.   Veranderingen   Datum 

1.0    Mrt 2008  

2.0  • Herstructurering Emergency Response documentatie.  

• Update en alignment met NAM Emergency Response      Specificatie en het Offshore 
Contingency Plan.  
  

Jan 2013  

3.0  • Algemene tekst aanpassing en actualisering  

• Uitbreiding Hoofdstuk 4 scenario’s  o Aardbeving o Buisleiding 
incident  

Apr 2016  

4.0 • General: PCC en ACDC worden samen HCDC 

• Par. 1.1 tabel 1.1.verduidelijkt/GZI verwijderd 

• Par. 2.2 verwijzing bijlage 5.6 ingevoegd (connectie ECT-CMT) 

• Par. 2.3 security equipment aangepast / schuimtrailers VR bijgevoegd 

• Par. 2.6 tabel 4 aangepast VR en GB bijgevoegd; deltalinq verwijderd 

• Par. 4.1 GZI wordt HCDC bij zuurgascalamiteit. EIM bepaalt adhv Crisis Indicator Tabel 
over opschaling naar CMT. 

• Par. 4.1 EIM stelt zeker dat NAM-Legal geinformeerd wordt. (Shell legal requirement) 

• Par. 4.3 Referentie naar ‘Omgaan met Emotie en Agressie’ 

• Par. 4.6. Notificatie en werking van NAM Brandweer verduidelijkt. 

• Par 4.7. (Strategische) respons bij aardbeving ingevoegd  

• Par. 4.8 aannemer Civiel veranderd 

• Par 5.2 NCV telnr GZI verwijderd 

• Par 5.3 tweede verzamelplaats ingevoegd/ veiligheidsmarge van 1 naar 2 uur 

• Par. 5.5. Brandweer equipment verduidelijkt 

• Par. 5.6. Figuur ingevoegd: Relatie ECT-RCT- CMT bij aardbeving 

• Par. 5.7. Figuur ingevoegd: Relatie ECT- CMT bij incident/calamiteit 

• Par.  5.8 Crisis Indicator Tabel ingevoegd 
 

Mrt 2018 

  
  

 Aangepast door: Arjan Hidders, Emergency Response Specialist, NAM-HSE 

  

============================================================= 

NAM Calamiteitennummer:   

(Centrale Meldkamer Assen, 24 uur per dag bereikbaar)  
=============================================================  
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NAM Onshore Contingency Plan  Maart 2018  

  

Version 4.0 Doc.nr: 200608213329  5  

Inhoudsopgave  
 

Contents 
Inhoudsopgave ......................................................................................................................................... 5 

1 .   I N L E I D I N G .......................................................................................................................... 6 

1.1   Doel en toepassingsgebied van het OnCP ........................................................................... 6 

1.2   Doelgroep ............................................................................................................................. 7 

2 .   O R G A N I S AT I E ................................................................................................................... 7 

2.1   Inleiding ................................................................................................................................ 7 

2.2   Calamiteitenorganisatie NAM .............................................................................................. 7 

2.3   Inzet NAM‐materieel ........................................................................................................... 8 

2.4   Opschaling overheid bij calamiteiten ................................................................................... 8 

2.5   Instanties die NAM verplicht is te waarschuwen in geval van een calamiteit ................... 10 

2.6   Externe instanties die betrokken kunnen zijn bij een Onshore calamiteit ........................ 10 

2.7   Onshore OCES .................................................................................................................... 12 

3 .   C O M M U N I C AT I E ........................................................................................................... 13 

4 .   R E S P O N S E  A C T I E S ....................................................................................................... 14 

4.1   Incident/calamiteit ............................................................................................................. 15 

4.2   Bommelding ....................................................................................................................... 19 

4.3   Overige acties van onvriendelijke aard (geen bommelding) ............................................. 19 

4.4   Incident met ioniserende bron .......................................................................................... 19 

4.5   Incident met natuurlijke radioactiviteit (NORM) ............................................................... 19 

4.6   Inzet NAM brandweer ........................................................................................................ 20 

4.7   Aardbeving ......................................................................................................................... 20 

4.8   Buisleiding incident ............................................................................................................ 21 

5 .   B I J L A G E N .......................................................................................................................... 22 

5.1   Afkortingen ........................................................................................................................ 22 

5.3   Protocol Bommelding ........................................................................................................ 23 

5.4   Protocol bij acties van onvriendelijke aard (geen bommelding) ....................................... 25 

5.5   NAM Brandweerequipment ............................................................................................... 26 

5.6   ECT / RCT en CMT connecties bij aardbevingen ................................................................ 27 

5.7   ECT en CMT connecties bij calamiteiten ............................................................................ 28 

5.8   Crisis indicators – tables* ................................................................................................... 29 

5.9   Verspreiding ....................................................................................................................... 30 

Hardcopy interne  organisatie ....................................................................................................... 30 

 



NAM Onshore Contingency Plan  Maart 2018  

  

Version 4.0 Doc.nr: 200608213329  6  

   

1 .  I N L E I D I N G  

 1.1 Doel en toepassingsgebied van het OnCP  

Voor de reactie op en bestrijding van calamiteiten op NAM locaties zijn diverse documenten 
opgesteld, die elk hun eigen rol hebben in het Emergency Response proces. In tabel 1 zijn de 
belangrijkste documenten weergegeven, met hun specifieke doel.   
  

Document   Doel 
Shell Group HSSE & SP Control 
Framework; ‘Manual Emergency 
Response’  

Verplichte Shell regels die een Operating Unit 
op het gebied van Emergency Response 
geimplementeerd moet hebben. 

Emergency Response Specification Beschrijving van de Emergency Response 
Organisatie van de NAM – richt zich op LRT en 
ECT. CMT wordt separaat beschreven.  

Onshore Contingency Plan (OnCP) / 
Offshore Contingency Plan (OCP)   

Beschrijving van de acties die genomen moeten 
worden ter ondersteuning van de 
calamiteitenbestrijding op de incident-locatie 
voornamelijk door ECT.  
Focus op people, environment en asset.   

Locatienoodplannen (onshore) / SBBRP 
(offshore)  

Beschrijving van mogelijke noodscenario’s op 
NAM locaties met de daarbij te nemen acties op 
de incident-locatie door LRT. 

Tabel 1: Belangrijkste Emergency Response documenten  
  

  
Dit OnCP beschrijft aan de hand van een aantal scenario’s de acties die genomen moeten worden bij 
calamiteiten op de onshore activiteiten van de NAM. Het plan is geldig voor booractiviteiten, productie 
operaties, nieuwbouw projecten, buisleidingen en logistieke activiteiten op de onshore locaties. In dit 
OnCP wordt ook beschreven op welke manier de samenwerking plaatsvindt met de diverse 
hulpverlenende overheidsorganisaties die bij een incident betrokken (kunnen) zijn. Incidenten op de  
Gasbehandelingsinstallatie in Den Helder worden afgehandeld conform dit Onshore Contingency  
Plan en het SBBRP van de locatie. Naast het OnCP bestaat er binnen NAM ook een Offshore 
Contingency Plan (OCP), dat geldig is voor de eerder genoemde activiteiten op de offshore 
installaties van de NAM.   
  
Zowel het OnCP als het OCP zijn opgesteld om gebruikt te worden tijdens daadwerkelijke 
calamiteiten en oefeningen. De aard en de ernst van de calamiteit bepalen welke handelingen 
noodzakelijk zijn. Het OnCP vormt hiertoe de leidraad.  
  
Het OnCP wordt onder verantwoording van de NAM HSE afdeling uitgegeven en is electronisch 
beschikbaar op de HSE Website en Sharepoint.. Het document wordt op regelmatige basis, minimaal 
een keer per jaar, beoordeeld en waar nodig herzien.   
Meer informatie over de Emergency Response-organisatie van NAM, vereiste trainingen en 
oefeningen, rollen en verantwoordelijkheden van diverse teams etc. is te vinden in de  Emergency 
Response Specification.  
  
Indien er sprake is van gecombineerde activiteiten van (zoals bijvoorbeeld in geval van boring 
en productie) is het OnCP niet onverkort van toepassing. In die situaties zijn de calamiteiten 
bestrijdingsplannen beschreven in het Combined Operations script (CO script).  
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 1.2  Doelgroep  

Dit document bevat de relevante informatie en acties voor de leden van onderstaande teams zoals die 
tijdens calamiteiten ingezet kunnen worden. Personen die betrokken kunnen raken bij de bestrijding 
van een calamiteit dienen met de inhoud van dit document bekend te zijn.  
 
• Location Response Team (LRT);  
• Emergency CoordinationTeam (ECT);   
• Emergency Coordination Support Teams;  
• Operators van de controlekamers HCDC en CCK;  
• Medewerkers van de Centrale Meldkamer.    

  

  
  

2 .  O R G A N I S AT I E  
  

 2.1  Inleiding  

  
In dit hoofdstuk worden de organisaties behandeld die bij een calamiteit of crisis een rol kunnen 
spelen.  
  
Onderstaande Emergency teams (ref. Figuur 1) hebben een bepaalde responstijd. In geval van 
onbemande locaties zal de Emergency Respons enige tijd op zich laat wachten en zullen de 
operators in de controlekamers deze leemte op moeten vullen.  
  

 2.2  Calamiteitenorganisatie NAM  

  
Hieronder in figuur 1 is het schema opgenomen van de calamiteitenorganisatie van de NAM. In 
bijlagen 5.6 en 5.7 wordt het verband tussen ECT team en CMT nauwkeuriger weergegeven voor 
niet-aardbevings- en aardbevingsincidenten. 
  

  
  

  

  
Figuur 1: Calamiteitenorganisatie en escalatieproces NAM en Shell  
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 2.3  Inzet NAM-materieel   

  
Bij een calamiteit kan NAM het volgende materieel inzetten:  
 

• Security:  Surveillance auto’s . 
• Milieubestrijdingsmiddelen: Op de grotere operationele locaties is spill response 

materiaal beschikbaar (bijvoorbeeld booms). Dit materiaal kan ter plekke gebruikt 
worden.  

• Brandweer calamiteiten-equipement: Voor grootschalige incidenten, waarvan de 
bestrijding lange tijd in beslag kan nemen, kan worden gebruik gemaakt van speciaal 
NAM calamiteiten equipment welke staat opgesteld in . Het 
calamiteitenequipment bestaat uit groot-water-transport en mobiele communicatie-
units, die gebruik maken van de Iridium satelliet. NAM heeft hiervoor speciaal opgeleide 
brandweermensen. Zo nodig zal voor het transport van het NAM calamiteiten 
equipment door NAM om politiebegeleiding worden gevraagd. 

• Schuimblusaanhangers: Bij VR-Drenthe en VR-Groningen staan bij iedere regio 1 
schuimblusaanhanger en 1 schuimconcentraat aanhanger voor inzet bij grote branden 
op NAM locaties. Deze kunnen ook ingezet worden bij branden in regio’s. 

  

 2.4  Opschaling overheid bij calamiteiten 

  
Bij calamiteiten op NAM locaties is de burgemeester verantwoordelijk voor de calamiteitenbestrijding. 
De operationele uitvoering van deze verantwoordelijkheid is gedelegeerd aan de brandweer, politie, 
etc. De leider van het NAM – LRT zal met deze hulpdiensten samenwerken om de calamiteit te 
bestrijden.  

 
De aard en omvang van een incident bepalen op welke manier de overheid zich zal organiseren.  
Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de GRIP opschalingsstructuur, waarbij GRIP staat voor 
Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure. De GRIP-structuur zorgt voor eenduidige 
afspraken met betrekking tot de inzet van de coördinerende teams. Het GRIP-niveau wordt bepaald 
door de eerst aankomende leidinggevende Officier van de Hulpverleningsdiensten. Meestal is dit de 
brandweer, maar het kan ook de politie zijn, zoals bij een actie van onvriendelijke aard. Het 
GRIPniveau kan tijdens het verloop van een calamiteit veranderen, waarbij zowel op- als afgeschaald 
kan worden. Naast de dagelijkse routine zijn er zes GRIP-fasen, namelijk GRIP 1 t/m GRIP 5 en 
GRIP Rijk.  

    
In onderstaande overzicht (tabel 2) wordt de GRIP structuur schematisch weergegeven en de relatie 
met de Emergency Response Organisatie van de NAM. In tabel 3 wordt vermeld wie onderdeel 
uitmaken van de genoemde teams van de overheid en welke NAM-vertegenwoordiger daar eventueel 
onderdeel van uit kan maken. Opschaling van de overheid heeft een directe invloed op opschaling 
NAM (NAM schaalt ook op). Vice-versa is dit verband er niet (Opschaling NAM hoeft niet te 
betekenen dat overheid opschaalt). Voorbeeld voor dit laatste is bijvoorbeeld een kleine lekkage 
pijpleiding van bijvoorbeeld productie water in gebied waar NAM reputatie zeer kritisch is. 
  



NAM Onshore Contingency Plan  Maart 2018  

  

Version 4.0 Doc.nr: 200608213329  9  

 

  

Gripniveau Reikwijdte incident   Opschaling overheid Opschaling NAM   

0   Routine en lokaal van 
aard.  

Motorkap-overleg (MKO) Locatie Response Team (LRT) 

1   Bronbestrijding en 
lokaal van aard  

Commando Plaats 
Incident (CoPI) 

LRT en Emergency Coordination 
Team (ECT) 

2   Bron- en  
Effectbestrijding 
Er is een 
duidelijke  
uitstraling naar de 
omgeving  

CoPI en (Regionaal) 
Operationeel Team (ROT) 

LRT, ECT en mogelijk Crisis 
Management Team (CMT)  

3   Bedreiging welzijn 
bevolking Het 
gemeentelijk 
rampenplan treedt in 
werking. Het 
incident  
beperkt zich tot één  
gemeente  

CoPI, OT en Gemeentelijk 
Beleids Team (GBT)  

LRT, ECT en CMT  

4   Gemeentegrens 
overschrijdend / 
Schaarste  

CoPI, OT en Regionaal 
Beleids Team (RBT)  

LRT, ECT en CMT  
  
  

5   Veiligheidsregio 
overschreidend  

CoPI, OT en 
Interregionaal Beleids 
Team (IRBT). Bron regio 
is coordinerend. 

LRT, ECT en CMT  

Rijk   Een crisis waarbij 
diverse ketens 
(ministeries) 
betrokkenheid hebben 
en de nationale 
veiligheid is in het 
geding  

De ministeriele commissie 
crisisbeheersing (MCCb) 
neemt besluit tot 
afkondiging GRIP Rijk. 
Voorzitter is de minister 
van V&J of de 
ministerpresident 

  

Tabel 2: GRIP-opschaling  
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Team van de overheid   Samenstelling (afh. van incident) Liaison functionaris 
NAM 

Motorkap-overleg (ter 
plaatse)  

Brandweer, Ambulancedienst en 
Politie  

LVP “Man met de gele 
helm”   

CoPI (ter plaatse)   Brandweer, Politie, GHOR, 
Voorlichting HVD/Politie, Gemeente, 
Waterschap en aangevuld met een 
notulist/verbindingsman  
  

LVP “Man met de gele 
helm”  

(Interregionaal) Operationeel 
Team (in crisiscentrum 
hulpverleningsdiensten)  

Brandweer, Politie, GHOR, 
Voorlichting HVD/Politie, Gemeente,  
Provincie, Waterschap, Openbaar 
Ministerie, Defensie en aangevuld 
met een notulist en  
informatiemanager  
  

Area leader of Ops 
Manager Asset of 
aangewezen ECT-lid en 
eventueel aangevuld met 
communicatiemedewerker 

Gemeentelijk Beleidsteam   Burgemeester, Gemeentesecretaris, 
Brandweer, Politie, GHOR, Officier 
van justitie, Voorlichter, ambtenaar 
Rampenbestrijding en notulist.  

Ops Manager Asset of 
Asset Manager of 
aangewezen ECT-lid en 
eventueel aangevuld met 
communicatiemedewerker
  

Interregionaal / Regionaal 
Beleidsteam  

Vz. Veiligheidsregio / Coordinerend 
Operationeel Leider  
Burgemeesters  
Portefeuillehouders GHOR en  
Crisismanagement  
Dijkgraaf  
Hoofdofficier van Justitie  
Commandant Regionale brandweer  
Regionaal Geneeskundige  
Functionaris  
Korpschef Politie  
Voorlichter  
Notuliste(en)  
  

Asset Manager of 
(Adjunct) directeur  

Tabel 3: Overheidsteams: samenstelling en (mogelijke) NAM vertegenwoordiging  
  
Mocht er in geval van een calamiteit niet door de overheid om een NAM liaison worden gevraagd, dan 
dient dit vanuit het ECT te worden aangeboden.  

    

  

2.5 Instanties die NAM verplicht is te waarschuwen in geval van een calamiteit   

De vereisten voor het melden van voorvallen en incidenten binnen Nederland zijn opgenomen in de 
Werkinstructie NAM-17.WI.04.01 Incident reporting (internal & external) – NL sector  
  

2.6 Externe instanties die betrokken kunnen zijn bij een Onshore calamiteit  

  
Ref. (zie Werkinstructie NAM-17.WI.04.01 Incident reporting  
(internal & external) – NL sector)  
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Instantie   Rol en betrokkenheid 
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) Bevoegd gezag en toezichthouder voor de 

mijnbouwindustrie, welke geinformeerd dient te worden 
bij een incident op mijnbouwlocaties   

Arbeidsinspectie (AI)   Bevoegd gezag en toezichthouder voor locaties die 
niet vallen onder de mijnbouwwet, zoals NAM 
kantoorlocaties buiten mijnbouwterrein. 
  

Ministerie van Infrastructuur en  
Milieu  
  

Bij incidenten met straling dient de Inspectie 
Leefomgeving & Transport geïnformeerd te worden 
door de NAM Stralingsbeschermingsdienst  
  

Burgemeester  
  

De Burgemeester is conform de wet verantwoordelijk 
voor incidentbestrijding op locaties in zijn gemeenten  
  

Rijkswaterstaat (RWS)  
  

Rijkswaterstaat dient geïnformeerd te worden bij een 
incident op nationale auto- en vaarwegen  
  

Provincie   De Provincie dient geïnformeerd te worden bij een 
incident met bodemverontreiniging.  
  

Waterschappen   Een waterschap dient geïnformeerd te worden bij een 
incident met waterbodem verontreinging of 
verontreinging van het opppervlaktewater én bij de 
inname van grote hoeveelheden bluswater.  
  

Groningen Seaports  
  

Groningen Seaports is de havenautoriteit van Delfzijl 
Haven en dient geinformeerd te worden bij een 
incident in deze haven of met impact op het verkeer in 
de haven.  
  

Havenbedrijf Rotterdam  
  

Havenbedrijf Rotterdam is de havenautoriteit van 
Rotterdam Haven en dient geinformeerd te worden bij 
een incident in deze haven of met impact op het 
verkeer in de haven  
  

Gezamelijke Brandweer (GB) Brandweerorganisatie in het Rotterdamse Haven- en 
Industriegebied die een bedrijfsbrandweer is voor de 
vele aangesloten bedrijven in het genoemde gebied. 
Daarnaast levert de organisatie publieke 
brandweerzorg (aanvullend) op bestaande korpsen. 

Dienst Centraal Milieu Beheer  
Rijnmond (DCMR)  
  

DCMR is de toezichthouder op het gebied van milieu 
in de Provincie Zuid-Holland en dient geinformeerd te 
worden bij milieu-incidenten in deze regio.  
  

Onderzoeksraad voor Veiligheid 
(OVV)  

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is een 
zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in Nederland dat na 
rampen, grote ongevallen of andersoortige incidenten 
onderzoek kan doen naar de oorzaken en gevolgen 
van het betreffende incident 
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Veiligheidsregio (VR) Nederland is ingedeeld in 25 veiligheidsregio’s. 
Veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk voor de 
brandweerzorg, het organiseren van de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing en de 
geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio 
(GHOR)

 Tabel 4: Externe instanties die betrokken kunnen zijn bij een calamiteit 

 2.7  Onshore OCES  

  
Via de branche-verenigingen voor de Olie en Gasindustrie in Europa zijn afspraken gemaakt door de 
Olie- en Gasproducenten om elkaar bij calamiteiten te ondersteunen. Deze afspraken zijn vastgelegd 
in een Onshore OCES-agreement. Hierin is vastgelegd op welke manier de wederzijdse 
ondersteuning geregeld wordt en op welke manier deze ondersteuning gemobiliseerd kan worden. 
Het Onshore OCES is beschikbaar in de ECT-ruimte.    
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3 .  C O M M U N I C AT I E  
  
In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke middelen in geval van een calamiteit beschikbaar zijn voor 
de informatie van, en communicatie tussen, personen, afdelingen en instanties. De 
communicatiemiddelen waarover steeds direct kan worden beschikt, zijn:  
  

• Openbare telefoonnet; alle productie-locaties, overslagstations, meetstations en 
operationele putlocaties (m.u.v. de “KISS” locaties) zijn hierop aangesloten; zie het LIS  
(Locatie Informatie Systeem) voor de telefoonnummers  

• Mobiele telefoonnet  
• Nood Communicatie Voorziening (NCV, voormalig Nationaal Noodnet): zie bijlage 2 voor 

de aansluitingen van de NAM  
• Satelliet-telefoons, welke naar een incident-locatie toegebracht kunnen worden. 
• Satellliet-telefoons, vast op een locatie aanwezig.  
• Shell Notification System voor het oproepen van personen  
• Operationeel Centrum van de NAM Brandweer   
• Rechtstreekse telefoonverbinding met CCP (  controlekamer) vanaf HCDC 

( );  
• Direct nummer voor verbinding met de Meldkamer Noord Nederland vanaf HCDC 

( ) en CMK.  
  
Tevens wordt er door de HSE afdeling een lijst beheerd met de Emergency Contact gegevens van 
alle contractors opdat tijdens een calamiteit deze kunnen worden geïnformeerd over de betrokkenheid 
van hun personeel. Deze lijst is beschikbaar op de HSE Emergency Response Website. 
  
Om de juiste externe partijen te kunnen bereiken heeft elke discipline in het ECT een eigen lijst met 
telefoonnummers. Het beheer van deze lijst is de verantwoordelijkheid van deze ECT-disciplines zelf.  
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4 .  R E S P O N S E  A C T I E S  
  

In dit hoofdstuk zijn de acties opgenomen die genomen moeten worden in geval van een calamiteit op 
een onshore locatie van de NAM. In paragraaf 4.1 wordt één basisscenario ‘ Incident/Calamiteit/ 
behandeld dat voor ieder incident geldt. Daarnaast is een paar specifieke incidenten opgenomen in 
de volgende paragrafen, waarvoor wat specifieke acties nodig zijn. Enkelen daarvan hebben een 
specifiek protocol die zijn bijgevoegd in hoofdstuk 5. De scenario’s in dit hoofdstuk zijn:  

  

1. Incident/Calamiteit – inclusief protocol 4.1 en grafisch flowschema in 5.7 

2. Bommelding – protocol in 5.3. 

3. Overige acties van onvriendelijk aard (geen bommelding), - protocol in 5.4.  

4. Incident met ioniserende bron  

5. Incident met natuurlijke radioactiviteit LSA  

6. Inzet NAM Brandweer 

7. Aardbeving – grafisch flowschema in 5.6 

8. Buisleiding  
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 4.1  Incident/calamiteit  

Dit in deze paragraaf genoemde acties gelden in principe voor de bestrijding van ieder incident. Het is 
de taak van de paneloperator HCDC bij een onbemande locatie en de in eerste instantie de ter plekke 
aanwezige leiding, om in geval van een incident, te beoordelen welke acties genomen moeten 
worden. Het is de taak van de leiding van de calamiteitenbestrijding, normaliter de Emergency 
Incident Manager, om afhankelijk van de ernst van de situatie, en het succes van genomen acties, te 
beslissen of hulpverlening en informatieverstrekking beperkt kan blijven, dan wel uitgebreid moet 
worden. Schematisch overzicht is gegeven in paragraaf 5.7. 

Acties van de reeds aanwezige of eerst aankomende NAM-functionaris op plaats incident  

• Alarmeert  via 1-1-2 de brandweer, politie of ambulance.  
• Alarmeert de betreffende controlekamer, HCDC of het CMK en vraagt om assistentie.  
• Draagt ‘de gele helm’ en veiligheidsvest, vangt hulpverleners op en werkt met hen samen (Motorkapoverleg 

of CoPI)  
• Initieert indien nodig en mogelijk een redding van eventuele slachtoffers.  
• Initieert zonodig een ontruiming van de locatie en checkt de aanwezigheidsregistratie .  
• Onderhoudt de (open) communicatieverbinding met HCDC.   
• Houdt rekening met plaatselijke specifieke gevaren zoals H2S, LSA, Kwik of boring-gerelateerde gevaren.  
• Neemt, voor zover mogelijk en verantwoord, maatregelen om escalatie te voorkomen zoals b.v.:  
• Het isoleren van een lek leidingdeel, incl. aanvullende schakelingen in het veld.   
• Verwijderen van brandbaar materiaal / product  
• Controle correcte stand van ROV of SSV  
• Sluiten van SC SSSV  
• Doven of verwijderen van ontstekingsbronnen  
• Roept via de CMK altijd de Emergency Incident Manager (EIM) op en overlegt over evt. opschaling. 

Informeert hierbij de EIM altijd over de aanwezigheid / inzet van externe hulpdiensten  
• Laat zich door het Emergency Coordination Team ondersteunen bij de bestrijding van het incident. Houdt 

hiervoor contact met de Operations Liaison in het ECT.   
• Houdt een rapportage bij van de gebeurtenissen of zorgt dat iemand dat voor hem doet.  
• Zorgt voor volledige informatie overdracht bij het wisselen van ‘de gele helm’.  
  

Acties Location Response Team Leider (aanvullend op bovenstaande acties)  

• Begeeft zich z.s.m. naar de plaats van het incident.  
• Contact ter plaatse de NAM-leiding (gele helm + oranje verkeersvest) en/of neemt de leiding over.  
• Vormt zich een goed beeld van de situatie en stemt maatregelen daarop af.  
• Beoordeelt de effectiviteit van de reeds genomen acties ter plaatse en die van HCDC.  
• Laat zich eventueel assisteren door de (niet-) geconsigneerden van het LRT en de shiftoperator (oproepen 

via het CMK)  
  

HCDC  

• Alarmeert zonodig (via 1-1-2, rechtstreeks of via noodnet) politie, brandweer of ambulance.  
• Alarmeert HCDC in geval van een Zuurgas-locatie of locatie in de area .  
• Sluit zonodig de installatie of leiding op afstand in. (Niet i.g.v. een bommelding – zie scenario 4. 2)  
• Initieert (op afstand) alle benodigde acties zolang op plaats incident nog geen LRT aanwezig is.  
• Fungeert in deze omstandigheden tevens als (telefonisch) aanspreekpunt voor hulpverleners.  
• Checkt specifieke risico’s van de betreffende locatie, zoals H2S, Kwik, LSA of aan boring gerelateerde 

gevaren  
• Stelt CMK op de hoogte van de gebeurtenis en verzoekt geconsigneerden op te roepen.  
• Dirigeert geconsigneerde Location Response Team (LRT) leader en eventueel de (shift) operator ter plaatse.  
• Onderhoudt communicatieverbinding met ‘man met de gele helm’ en geconsigneerde LRT. 
• Ondersteunt het LRT zolang het ECT nog niet in actie is gekomen.  
• Alarmeert betreffende energiebedrijf i.g.v. gevaar voor hoogspanningsleiding / installatie.  
• Gebruikt LIS voor informatie over de betreffende locatie.  
• Maakt een situatie rapportage voor het ECT  
• Houdt een rapportage bij van de gebeurtenissen. (Zorg voor notulist).  
• Informeert hoofd operatie van betreffende rayon..   
• Informeert betreffende clusterteam leider  
• Stelt i.g.v. uitvallen HCDC de instructie voor Fallback locatie in werking.  
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CMK   

• Verbindt melder, in geval van een incident / calamiteit, door met de betreffende HCDC.  
• Schakelt, indien in voorzien, het camerasysteem in van de betreffende locatie  
• Houdt een collega beschikbaar t.b.v. HCDC voor het assisteren bij oproepen / alarmeren.  
• Dirigeert in overleg met HCDC of LRT beveiligingspersoneel ter plaatse.  
• Laat communicatiemiddelen ter plaatse komen. (o.a. portofoons, extra accu’s t.b.v. GSM en oor-setjes)  
• Laat surveillant ter plaatse de toegangscontrole en de samenwerking met politie realiseren  
• Gebruikt LIS voor informatie over de betreffende locatie.  
• Roept, op verzoek van de ‘man met de gele helm’ of de LRT leider, de Emergency Incident Manager op 

Roept in opdracht van de EIM het ECT op en maakt dan de ECT-ruimte operationeel.  
• Bemant de Control Room, ter ondersteuning van het ECT  
• Roept, op verzoek vanuit het ECT, de benodigde ondersteunende medewerkers op  
• Sluist, als ECT is geformeerd, alle (relevante) telefoonverkeer door naar het ECT.  
• Houdt een rapportage bij van alle gebeurtenissen  
  

Emergency Incident Manager  

• Laat zich door de ‘man met de gele helm’ of de LRT-leider informeren omtrent de status van de situatie (en 
door HCDC en CMK als er nog geen LRT op locatie aanwezig is)  

• Laat door CMK de nodige ECT-teamleden oproepen en de ECT-ruimte operationeel maken.  
• Zorgt bij inzet van hulpdiensten op een NAM-locatie dat i.i.g. ECT-Communications en ECT-HSE worden 

geïnformeerd.   
• Bepaalt a.d.h.v. Crisis Indicator Tabel of de Crisis Manager geïnformeerd wordt. N.B. Crisis Leader bepaalt 

(evt) met zijn team of Crisis verklaard wordt.  
• Neemt, zodra het ECT op voldoende sterkte is, de ondersteunende rol van het HCDC over en stelt de HCDC, 

de CMK en de leider van het LRT hiervan in kennis.  
• Neemt algemene leiding en stelt zeker dat alle juiste acties geïnitieerd zijn  
• Wijst een log-keeper aan.  
• Houdt geregeld ‘time-outs’, waarin de status van het incident en de acties worden besproken.  
• Checkt het GRIP-niveau van de overheid en maakt een functionaris vrij voor (desgevraagd) deelname aan 

een team van de overheid.  
• Informeert het betreffende lijn management over het incident.  
• Onderhoudt bij mobilisatie van het NAM Crisis Management Team tijdens de calamiteit het contact met het 

CMT.  
• Laat door het CMK alle geconsigneerden en niet geconsigneerden oproepen die nodig zijn voor assistentie / 

advies.  
• Brengt in kaart wie de belangrijkste stakeholders zijn en laat dit op een whiteboard in de ECT-ruimte zetten,  

o.a. de diverse overheidsinstanties, hoofd- en subcontractors en koppelt deze aan ECT leden als actiepartij.  
• Laat de Emergency Incident Manager van evt. betrokken Contractors informeren, die op zijn beurt 

subcontractors informeert.  
• Stelt zeker dat in geval van brand op NAM locatie altijd de geconsigneerde bevelvoerder NAM brandweer 

wordt geinformeerd.  
• Stelt zeker dat NAM-legal geïnformeerd wordt middels e-mail (contactpersonen op HSE Emergency 

Response Website).  
  

Operations Liaison  

• Onderhoudt, als enige, het contact met de ‘man met de gele helm’ of de LRT leider.  
• Maakt afspraken over het te gebruiken telefoonnummer voor deze contacten.  
• Inventariseert welke ondersteuning op de plaats van het incident nodig is.  
• Verstrekt de informatie over de calamiteit op locatie aan de overige leden van het ECT.  
• Informeert de ‘man met de gele helm’ of de LRT-leider op locatie over de acties van het ECT.  
• Assisteert het ECT door inbreng van Asset specifieke kennis.  
• Kan voor dit doel beschikken over specifieke gegevens omtrent installatie of leidingtracé.  
• Kan ingezet worden als logkeeper bij het ECT als het incident niet in zijn Asset is.  
  

Logistics   

• Coördineert de inzet van alle logistieke disciplines (Land, Marine, Air en Waste) tijdens de calamiteit  
• Draagt zorg voor inzet van alle benodigd logistiek materieel zoals kolkenzuigers, grondverzetmachines, 

tankwagens, vloeistofdichte containers voor afvoer vervuilde grond, etc..  
• Vraagt, in overleg met Security, zonodig transportbegeleiding aan bij het Korps Landelijke Politiediensten 

(KLPD).  
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• Overlegt via het LRT / CoPI over rijroutes / opstelplaatsen van transportmiddelen.  
• Regelt i.g.v. (langdurige) ontruimingen het vervoer van personeel (taxi, bus o.i.d.)  
• Regelt op verzoek van HR vervoer van familieleden van slachtoffers naar een ziekenhuis of opvanglocatie.  

 
Human Resources  

• Regelt alle personele zaken van NAM-medewerkers en de betrokken familieleden.  
• Onderhoudt in geval van contractor personeel, contacten met de betreffende contractor firma.  
• Stemt de wijze van het informeren van ‘Next of kin’ van NAM-medewerkers met de politie af. Handelt hierbij 

conform het protocol van de HR afdeling.  
• Dirigeert indien nodig / desgewenst een HR-vertegenwoordiger naar ‘Next of kin’ of opvang plaats 

slachtoffers  
• Verzoekt Logistics zorg te dragen voor  taxivervoer van ‘Next of kin’.  
• Stemt af met de Medische Dienst i.g.v. het starten van traumaopvang / begeleiding voor betrokkenen. 

Hanteert hierbij de lijst ‘Aandachtspunten trauma verwerking’, in map HR en Medical  
• Stemt over betrokkenheid van personen af met de afdeling Communicatie.  
• Roept indien nodig extra Human Resources medewerkers op ter ondersteuning.  
• Zorgt voor het bijhouden van de status van betrokken staff en contractors in de ECT ruimte.  
  

Communications  

• Onderhoudt contacten met de media.  
• Informeert via de centrale informatiekanalen (e-mail, intranet, publicatieborden) de interne NAM-organisatie.  
• Dirigeert een woordvoerder naar de plaats van het incident.  
• Stemt berichtgeving af met de woordvoerder van de hulpverleningsdiensten.  
• Stuurt zonodig persberichten uit in overleg met overheidswoordvoerder.  
• Monitort berichtgeving in de externe media, zoals internet, plaatselijke rampenzender, en radio/ 

televisiekanalen.  
• Bij een NAM-Crisis: valt onder de verantwoordelijkheid van Communications vertegenwoordiger in het CMT. 

Stemt communicatie uitingen daarmee af.  
  

Vergunningen en Omgeving  

• Verifieert bij HCDC/CMK welke diensten / instanties reeds zijn gewaarschuwd / geïnformeerd.  
• Overlegt bij milieu-incidenten met de, voor de plaats van het incident relevante lokale overheden, b.v. 

waterschappen of Rijkswaterstaat  
• Onderhoudt contact met betrokken particulieren (buren, lokale verenigingen etc.). Maakt hiervoor gebruik  

van o.a. het ‘LIS’- en ‘VIS’ systeem en stemt af met ‘Communications’ en ‘HSE’.  
  

HSE  

• Brengt expertise in op het gebied van (externe) veiligheid, arbeidshygiëne en milieu VGWM onderwerpen en 
calamiteitenbestrijding.  

• Onderhoudt contacten met Staatstoezicht op de Mijnen cq. Arbeidsinspectie.  
• Draagt zorg voor inroepen / assistentie van de Medische dienst   
• Draagt zorg voor inroepen / assistentie van Stralings beschermingsdienst overeenkomstig protocol SBD 

Telesupport (zie Aide Memoire HSE Geconsigneerden) in geval van incidenten met een ioniserende bron of 
bij LSA besmetting (zie paragraaf 4.4 en 4.5)  

  

Security  

• Stelt zich (via LRT) in verbinding met de (plaatselijke) politie voor afstemming.  
• Onderhoudt, in samenspraak met Land & Lease, contacten met politie / justitie op (landelijk) niveau.  
• Adviseert het LRT en ECT m.b.t. security maatregelen.  
• Laat zonodig extra beveiligingspersoneel oproepen t.b.v. assistentie op de incidentlocatie  
• Zorgt dat alle teams worden voorzien van voldoende communicatiemiddelen.  
• Zorgt dat alle teams worden voorzien van catering via Facility Management  
• Breng tijdens een incident in kaart welke NAM-medewerkers naar een incidentlocatie of een andere plaats 

worden gestuurd, b.v. overheidsteams, opvanglocatie etc. Zet hier ook ETA bij en vraagt om bevestiging dat 
men is aangekomen.  

Senior Well Engineer (specifieke rol bij put gerelateerde incidenten)  

• Levert Well Engineering expertise in geval van boring gerelateerde incidenten  
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• Coördineert de acties van de verschillende disciplines van de teams ‘Well Engineering’ en ‘Blow-out 
modeling’  

• Coordineert bij een blow-out de benodigde acties uit het ‘EPE Wells Blow-out Contingency Plan’ Vraag: 
Bestaat dit nog en heet dit nog zo? EPE bestaat al een tijdje niet meer. 

• Onderhoudt contact met de Asset Operations Liaison.  
• Zorgt dat het LRT/CoPI fysiek wordt ondersteund door de juiste Well Engineering expertise (On Scene 

Commander)  
• Adviseert de overheid (via LRT en in overleg met de HSE afdeling) over het aanschieten van een 

nietbrandende blow-out.  
• Heeft i.g.v. bepalen ‘relief well’ overleg met de overheid (via LRT/CoPI) en afdeling “Land & lease”  
  

Log-keeper, wordt aangewezen door EIM  

• Notuleert het verloop van de calamiteit op de ‘Log-sheet’. Maakt hierbij gebruik van de voorbereide standaard 
‘Logsheet’ op de PC in de ECT-ruimte. Acties kunnen eventueel op een apart bord worden bewaakt.  

• Loopt tijdens de ‘time-outs’ de logsheet door om openstaande acties te checken  
• Geeft 1e prioriteit aan een overzicht met de status van alle gevraagde / benodigde acties.  
• Zorgt er voor dat de logsheet bij het beeindigen van de ECT-inzet wodt opgeslagen  
  
Bevelvoerder NAM-brandweer  

• Kan in overleg met de Emergency Incident Manager zitting nemen in het ECT om mogelijke inzet van NAM 
brandweer te bespreken. 

• Bereidt inzet van NAM-Brandweer voor (aanrij-route/(tijdelijke) opstelplaats). 

 

  

Crisis Management Team (CMT)  

• De NAM Crisis Leader  wordt op verzoek van de EIM opgeroepen door het CMK.  
• De NAM Crisis Leader bepaalt of er sprake is van een NAM Crisis. Acties en aanpak door het CMT conform 

het NAM Crisis Management Manual. 
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 4.2  Bommelding  

  
Bommeldingen dienen altijd serieus te worden genomen. Ingevolge wettelijk voorschrift dient de 
politie te worden geïnformeerd. NAM zal  in voorkomend geval altijd tot ontruiming (min. 200 meter) 
over  gaan. Zolang er niet bekend is of het een serieuze melding is en op welke wijze een explosief 
kan worden ontstoken, dient er nog geen enkele technische maatregel te worden getroffen. In overleg 
met politie wordt besloten welke maatregelen er worden getroffen. Indien besloten wordt over te gaan 
tot een zoekactie, dient deze zoekactie altijd te worden uitgevoerd door de politie  Pas nadat een 
'verdacht' voorwerp wordt aangetroffen zal door de politie de EODL (“Explosieven Opruimings 
Dienst”) worden gewaarschuwd. Onder alle omstandigheden worden de werkzaamheden op een 
locatie en toegang tot de kantoren pas hervat nadat politie hiertoe toestemming heeft gegeven.  Door 
NAM Security is een protocol ‘Bommelding’ opgesteld. Dit is in bijlage 5.3 opgenomen.  
  

  
 4.3 Overige acties van onvriendelijke aard (geen bommelding)  

  
In geval van acties van onvriendelijke aard, zoals bedreiging, bezetting, demonstratie, blokkades etc., 
dient in eerste instantie de eigen veiligheid in acht te worden genomen. Als leidraad voor handelen in 
dergelijke situaties geldt het protocol ‘Omgaan met emoties en agressie’, uitgegeven door Security / 
Communications.  
  

  

  
 4.4  Incident met ioniserende bron  

  
Voor wat betreft incidenten met een ioniserende bron is van belang te vermelden dat in geval van een 
dergelijk incident in belangrijke mate wordt gesteund op de nood-organisatie van de aannemer die de 
ioniserende bron op locatie heeft meegenomen (met name werkzaamheden Röntgen Technische 
Dienst). Met deze dienst zijn afspraken gemaakt voor verdere bestrijding van het incident. Het ECT 
dient hiervoor, via de HSE geconsigneerde, contact te leggen met de Stralingsbeschermingsdienst 
van NAM.  
  

  
 4.5 Incident met natuurlijke radioactiviteit (NORM)  

  
Veiligheidsvoorschriften voor NORM-inrichtingen, regels voor het uitvoeren van werkzaamheden en te 
nemen maatregelen bij in- en uitwendige besmetting zijn beschreven in NAM NSS “Omgaan met 
radioactiviteit en Straling” en in de NAM werkinstructies. NORM is een verzamelnaam voor van nature 
voorkomende radioactieve stoffen, door procesvoering geconcentreerd tot concentraties waarvoor de 
Kernenergiewet van toepassing is. Deze van nature voorkomende radioactieve stoffen worden ook 
wel aangeduid als NORM (Normally Occurring Radioactive Material).  
NORM is in een aantal gasbehandelingsinstallaties aanwezig in de vorm van scales 
(ketelsteenachtige afzettingen) in leidingen en vaten en in sludges (bezinksel van 
zand/water/aardgascondensaat).   
  
Het stralingsniveau van NORM-afzettingen in gasinstallaties is zo laag, dat dit veelal aan de 
buitenzijde van installatiedelen niet met de gebruikelijke stralingsmeetapparatuur valt waar te nemen. 
E.e.a. is ondermeer afhankelijk van de soort radioactieve afzetting en de activiteitsconcentratie. Ook 
bij geopende installatiedelen is het stralingsniveau gering. Hierdoor is het stralingsrisico op 
NORMinrichtingen te verwaarlozen. Echter het risico van besmet raken van personen en/of materiaal 
is wèl  
mogelijk. Bij stralingsincidenten dient altijd de ondersteuning van de NAM  
Stralingsbeschermingsdienst ingeroepen te worden (via de ECT-HSE geconsigneerde).  
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 4.6  Inzet NAM brandweer 

  
NAM heeft een groot arsenaal brandweerequipment in eigendom. Het besluit tot inzet van het NAM 
brandweer equipment valt onder de verantwoordelijkheid van de betreffende Veiligheidsregio.  
 
Het equipment is ontworpen voor inzet bij grote branden (zoals well-blowouts). Echter, EIM stelt zeker 
dat NAM brandweer bij IEDERE brand op een NAM locatie of nabij NAM pijpleidingen geïnformeerd 
wordt. Zodoende kan (geconsigneerde) bevelvoerder NAM brandweer pro-actief het het inzetplan 
(ondermeer positionering van zwaar equipment) opmaken. NAM brandweer bevelvoerder bepaalt 
welk materieel benodigd zou zijn volgens NAM brandweer Protocol.  
 
Gedurende calamiteit wordt NAM brandweer bevelvoerder geupdated door ECT leden (bijv. 
logistiek/ops liaison/EIM). Bovenstaande acties versnellen een eventueel benodigde daadwerkelijke 
inzet. 
 
NOGEPA partners kunnen ook NAM brandweer equipment (laten) afroepen op basis van 
lidmaatschap, nadat VR heeft besloten dat inzet noodzakelijk is. In dit geval belt NOGEPA partner 
CMK en vervolgens wordt EIM ingelicht. EIM laat oproep van NAM brandweer equipment in gang 
zetten. 
 
In bijlage 5.5 is een overzicht opgenomen van het NAM Brandweerequipment.  
  
Bevelvoerder NAM-brandweer  

• Wordt opgeroepen door CMK op verzoek van ECT team als inzet NAM brandweerequipment 
en/of Operationeel Centrum nodig geacht wordt door VR.  

• Onderhoudt t.b.v.het transport contacten met ‘Logistics’.  
• Laat ‘Logistics’ zonodig politiebegeleiding aanvragen.  
• Overlegt met ‘Logistics’ en het LRT / CoPI over rijroutes en opstelplaatsen van het equipment.  
• Heeft ter plaatse overleg met brandweer (OvD) over wijze van aanpak en assistentie.  
• Heeft overleg met brandweer / milieudienst en ‘Logistics’ m.b.t. afvoer vervuild bluswater.  
 
 
Opmerking: De Commandant NAM-brandweer wordt in eerste instantie niet opgeroepen bij 
calamiteiten, maar wel de geconsigneerde Bevelvoerder NAM-brandweer. 
 
 
 4.7  Aardbeving 

  
De NAM response bij een aardbeving valt qua response onder te verdelen in twee delen: 
 
1 .Het RCT: Voor Groningen is de NAM response vastgelegd in het Groninger Meet en Regelprotocol 
Aardbevingen met als doel de gaswinning uit het Groningerveld op zo’n manier te laten plaatsvinden 
dat het seimisch risico zoveel als redelijkerwijs mogelijk wordt beperkt. Vergelijkbare protocollen in 
andere assets zijn in ontwikkeling. 
 
2. Het ECT richt zich op impact op People, Milieu en Asset zowel op NAM faciliteiten (en 
pijpleidingen) alsook daarbuiten.  
 
De beschrijving van de (strategische) respons bij aardbevingen  is verduidelijkt door grafische 
schema’s gegeven in paragraaf 5.6. 
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Vaststelling beving:  
KNMI is verantwoordelijk voor het vaststellen van epicentrum en magnitude en communiceert hier 
over. Deze info wordt direct door social media, enkele apps en meerdere websites overgenomen en 
bereikt daardoor kort na de beving het grotere publiek. Ook CMK ontvangt bericht. Daarnaast wordt 
de burgemeester van de betrokken gemeente(n) bij een voelbare beving direct geïnformeerd door 
regionaal commandant van de brandweer. 
 

Informatie naar NAM:  
Bij een beving met een magnitude groter dan 2.0 ontvangen een aantal NAM betrokkenen 
(ondermeer Asset Owner, communicatieleden, Asset Manager Aardbevingen) via ‘Publicsonar’, die 
Twitter berichten uit het aardbevingsgebied Groningen real-time filtert en analyseert, een notificatie 
hiervan via sms en email met meer info. Dit is vaak een goede indicator voor waar de beving gevoeld 
is. 
 
Opvolgacties in noodorganisatie van NAM :  
De respons van de noodorganisatie van NAM (ECT/CMT) wordt in eerste instantie bepaald door 
CMK. 

1. CMK stuurt bij beving met M > 2.5 een email naar RCT en enkele andere NAM 
personeelsleden en informeert de EIM. 

 
In tweede instantie wordt respons bepaald door EIM:  

1. Bepaal of Crisis Leader geinformeerd wordt aan de hand van Crisis Indicator Tabel in 
paragraaf 5.8;  
 . 

2. Mobiliseren ECT team; Op basis van actuele informatie over, of inschatting over potentie van  
People / Environment / Asset impact  op zowel NAM faciliteiten (inclusief pijpleidingen) alsook 
daarbuiten. 

  
De communicatie met externe stakeholders (bijvoorbeeld SodM, GTS, en het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat) wordt gedaan op basis van ‘expert judgement’ door het RCT en/of 
het CMT (dit laatste na besluit tot opschaling door RCT, zie ook appendix 5.6). 

  

  

 4.8  Buisleiding incident  

  
Bij een incident aan een buisleiding kan voor het beperken van escalatie en voor het verwijderen van 
uitkomende vloeistoffen gebruik worden gemaakt van de geconsigneerde aannemer Arcadis. De 
consignatie regeling is zowel van toepassing op NAM-terreinen als daarbuiten. Een actueel overzicht 
van geconsigneerde werknemers van Arcadis, inclusief telefoonnummers, is beschikbaar bij het CMK. 

Het doel van de overeenkomst tussen NAM en Arcadis is het bieden van ondersteuning bij het 
inkaderen en voorkomen van verspreiding van een vloeistof lekkage in het milieu. Voor de 
overeenkomst geldt de zogenaamde 24/7-regeling gedurende 365 dagen per jaar.  

 

Emergency Incident manager 

 Laat contact zoeken door Civiel geconsigneerde (2e lijn) met geconsigneerde medewerker van 
Arcadis voor mobilisatie van spills-team.  

 Neemt besluit, op basis van waarnemingen ter plaatse van o.a. Arcadis, en na overleg tusen ECT-
team en eventueel Overheid over het nemen van maatregelen door het Arcadis spills-team. 
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5 .  B I J L A G E N  

 5.1  Afkortingen  

  

Afkorting   Omschrijving 

CCK   Centrale Controle Kamer ( , offshore controlekamer)  

CCP   Centrale Controle Post (Controlekamer ) 

CMK   Centrale Meld Kamer in  

CMT   Crisis Management Team 

CO  Concurrent Operations  

CoPI   Commando Plaats Incident 

ECT   Emergency Coordination Team 

EIM   Emergency Incident Manager 

GRIP   Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijding Procedure  

GZI   Gaszuiveringsinstallatie ( ) 

HCDC    Controle en Dispatching Centrum 

LRT   Location Response Team 

LSA NORM   Low Specific Activity Normally Occurring Radioactive Material  

LVP   Lokatie Verantwoordelijk Persoon 

OCP  Offshore Contingency Plan  

OnCP   Onshore Contingency Plan 

RCT Risk Coordination Team 

SBBRP   Scenario Based Brandbestrijdings- en ReddingsPlan 

  

   5.2   Nood Communicatie Voorziening (NCV) nummers en locaties  
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 5.3  Protocol Bommelding  

  

Iedere ontvanger van een melding  

• Tracht ten minste te achterhalen  
o  1) Welke locatie   
o  2) Tijdstip ontploffing bom.  

• Security hanteert, indien beschikbaar, het bommeldingsformulier.  
• Geeft melding door aan CMK te .  
• Geeft geen onnodige ruchtbaarheid van de melding aan derden.  
• Houdt zich beschikbaar / bereikbaar t.b.v. de evaluatie.  
  

Acties aanwezigen op de betreffende locatie / installatie  

• Geven geen ESD, zetten geen pompen af en sluiten geen putten in. (Voorkom geluid en trillingen)  
• Voert geen zoekactie uit.  
• Zorgen voor ontruiming van de locatie / installatie. (Niet verzamelen op verzamelplaats).  
• Verzamelen op veilige afstand (ca. 200 meter) en blijven beschikbaar voor politie.  
• Dragen er (mede) zorg voor dat locatie / installatie / toegangsweg niet meer wordt betreden.  
• Wachten op verdere instructies van politie of via interne NAM-communicatie kanalen.  
  

Acties Location Response Team (LRT) leider  

• Gaat naar de plaats van het incident voor coördinatie (veilige afstand ca. 200 meter).  
• Verzekert zich van een ontruimde locatie / installatie.  
• Neemt deel aan overleg met politie (CoPI) ter plaatse.  
• Stemt met politie en Security de maatregelen af om de installatie veilig te stellen.  
• Informeert Emergency Incident Manager via CMK.  

Bepaalt in overleg met politie en security het tijdstip van (veilig) her betreden object.  
  

Acties (plv.) Gebouwhoofd (Buiten kantoor uren: geconsigneerde Security)  

• Stelt zeker dat de eerst noodzakelijke acties door de CMK zijn uitgevoerd.  
• Laat HCDC (voorbereidende) acties treffen om evt. ontruiming HCDC te kunnen realiseren.  
• Stemt maatregelen af i.s.m. Security management.   
• Regelt opvang personeel op verzamelplaats en in overleg met het ECT zonodig vervoer naar huis.  
  

Acties CMK Assen  

Algemeen:  
• Tracht zoveel mogelijk informatie van de melder te verkrijgen.  
• Legt melding vast op de band (voice-logging).  
• Hanteert het bommeldingsformulier (bij Security).  
• Waarschuwt de geconsigneerden van Security (Management en Operationeel).  
• Informeert altijd de plaatselijke politie.  
• Houdt rekening met 2 uur vóór en 2 uur ná het tijdstip van ontploffing. Melding betreffende een locatie / 

installatie:  
• Informeert personeel op betreffende object.  
• Instrueert dit personeel (zie: acties onder ‘Acties aanwezigen’).  
• Laat object ontruimen (veilige afstand ca. 200 meter; naar tweede verzamelplaats)  
• Dirigeert security surveillant naar betreffend object.  
• Realiseert een open verbinding met surveillant.  
• Waarschuwt geconsigneerde leider Local Response Team (LRT). Melding betreffende een (rayon) 

kantoor:  
• Waarschuwt het betreffende (plv.) Gebouwhoofd en/of beveiliging rayonkantoor.  
• Laat geen bezoekers / medewerkers / leveranciers meer toe tot het kantoor.  
• Informeert eventuele medehuurders van het kantoor.  
• Informeert het HCDC en geconsigneerde Security (management).  
• Initieert, indien er geen tijd is voor evaluatie / overleg, direct een ontruiming.  
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Acties Security (Management en operationeel)  

• Evalueert de melding (met ontvanger van de melding) en de genomen acties.  
• Stelt zeker dat de plaatselijke politie is / wordt geïnformeerd.  
• Houdt rekening met twee uur vóór en twee uur ná het tijdstip van ontploffing.  
• Wacht bij een zeer urgente situatie niet op overleg met politie, doch initieert direct een ontruiming.  
• Stemt zaken zoals zoekactie, tijdstip van ontruiming, tijdstip van herbetreden object af met politie.  
• Voert overleg met het Location Response Team (LRT).   
• Stemt af met Gebouwhoofd i.g.v. een ontruiming kantoren .  
• Bepaalt in overleg met politie en LRT het tijdstip van (veilig) her betreden object.  
• Overlegt met Emergency Incident Manager over het bijeenkomen van het ECT 
• Draagt eventueel voice-recorder over naar politie.   
  

Acties HCDC  

• Neemt (voorbereidende) acties om evt. een ontruiming van het HCDC te kunnen realiseren. 
• Geeft geen ESD, zet geen pompen af en sluit geen putten in. (Voorkom geluid en trillingen)  
• Laat CMK de geconsigneerde van het Location Response Team (LRT) oproepen.  
  

Acties Emergency Coordination Team (ECT)  

• Komt bijeen om in gezamenlijk overleg de ernst van de situatie te kunnen bepalen.  
• Stelt zeker dat ten minste een vertegenwoordiger van HR, Land & Leasel, Communications en Security 

hierbij aanwezig is.  
• Betrekt (plaatselijke) politie in het overleg.  
• Houdt rekening met veiligheidsmarge (2 uur vóór en 2 uur ná veronderstelde tijdstip ontploffing).  
• Initieert acties op het gebied van vervoer van (verzamelde) medewerkers  
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5.4 Protocol bij acties van onvriendelijke aard (geen bommelding)  

  

Acties ontvanger van een melding of zij die worden geconfronteerd met een dergelijk situatie  

• Tracht zoveel mogelijk informatie te verkrijgen. 
• Geeft situatie door aan de CMK  (Beveiliging) 
• Geeft geen onnodige ruchtbaarheid aan de situatie.  
• Treedt niet in discussie met actievoerders.  
• Houdt zich beschikbaar / bereikbaar t.b.v. evaluatie.  
• Aandachtspunten over handelen in dergelijke situaties zijn gegeven in ‘ Omgaan met Emoties en Agressie’  

protocol, beschikbaar op HSE-ER website 
  

Acties Security Management  

• Bepaalt i.o.m. politie de benodigde acties op basis van gemaakte afspraken met overheidsinstanties (zoals 
OM en politie). 

• Overlegt i.g.v. een kantoorsituatie met (plv.) Gebouwhoofd.  
• Informeert de geconsigneerde van Communications  
• Overlegt i.g.v. een locatie / installatie situatie met (geconsigneerde) Location Response Team leider.  
• Informeert de Emergency Incident Manager en overlegt over het bijeenkomen van het ECT. 
  

Acties Location Response Team (LRT) leider  

• Overlegt met Security  
• Bepaalt welke (technische) maatregelen getroffen dienen te worden om installatie veilig te stellen.  
• Houdt ook rekening met de veiligheid van onbevoegden (actievoerders).  
• Zorgt dat medewerkers uit veiligheidsoverwegingen altijd de installatie kunnen verlaten.  
• Overlegt met HCDC en laat relevante installaties bemannen indien het een HCDC-uitval scenario betreft.  
• Werk ter plaatse samen met politie (CoPI) en Security surveillant.  
• Is alert op het feit dat eigen medewerkers niet in contact treden met actievoerders.  
  

Acties (plv.) Gebouwhoofd (Buiten kantoor uren: geconsigneerde Security – management)  

• Stelt zeker dat de eerst noodzakelijke acties door de CMK zijn uitgevoerd.  
• Laat HCDC (voorbereidende) acties treffen om evt. ontruiming HCDC te kunnen realiseren.  
• Overlegt met (geconsigneerden) Security (management en operationeel).  
• Bepaalt welke (technische) maatregelen getroffen dienen te worden om kantoor veilig te stellen.  
• Houdt ook rekening met de veiligheid van onbevoegden (actievoerders).  
• Zorgt dat medewerkers uit veiligheidsoverwegingen altijd het kantoor kunnen verlaten.  
• Werk samen met politie (CoPI).  
• Informeert de Emergency Incident Manager en overlegt over het bijeenkomen van het ECT.  
• Maakt deel uit van dit Emergency Coördination Team .  
  

Acties CMK  

• Waarschuwt politie in geval van acuut gevaar.  
• Informeert geconsigneerden Security management 
• Informeert geconsigneerde Location Response Team (LRT) indien het een locatie betreft.  
• Informeert (plv.) Gebouwhoofd indien het kantoor betreft.  
• Dirigeert surveillant ter plaatse i.g.v. locatie incident.  
  

Acties Emergency Coordination Team (ECT)  

• Komt bijeen om in gezamenlijk overleg de ernst van de situatie te kunnen bepalen.  
• Stelt zeker dat tenminste een vertegenwoordiger van Communications / Security / Ops Liaison hierbij 

aanwezig is.  
• Logistiek: Initieert acties op het gebied van vervoer van (verzamelde) medewerkers 
• Security: stelt zeker dat politie betrokken is   
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5.5 NAM Brandweerequipment  

  

 

Calamiteiten Equipment NAM
nr.

1 Brandweerequipment

2 Communicatieequipment

Omschrijving NAM nummer Kenteken Bepakking

1 Pomptruck 1 Cap.: 1 x 11 m3 per min.; 4 monitoren stand alone; diverse 6" en 4" slangen

1 Slangenwagen TR‐1 N62 ca. 2 km 12" slangen in lengtes van 100 mtr.

1 Pomptruck 2 0 Cap.: 1 x 11 m3 per min.; 4 monitoren stand alone; diverse 6" en 4" slangen

1 Slangenwagen TR‐2 N624 ca. 2 km 12" slangen in lengtes van 100 mtr.

1 Slangentruck HRU N618 ca. 2 km 12" slangen in lengtes van 100 mtr.

1 Slangenwagen TR‐4 N62 ca. 2 km 12" slangen in lengtes van 100 mtr.

1 Slangenwagen TR‐3 N62 ca. 2 km 12" slangen in lengtes van 100 mtr.

2 Aggregaattrailer N368 t.b.v. spanningsvoorziening Operationeel Centrum. Voorzien van keuken ,toilet. Noodverlichting

2 Operationeel Centrum N369 Voorzien van Satelliettelfoon, kantoor en vergaderrruimte. 

3 Kledingwagen N614 16 portofoons ex

1 Oplegger met brug N418 Slangenbrug voor 12" slangen

1 Bluscabines 8 monitoren in bluscabines

1 Geheel wordt vervoerd op 3 trucks + aanhangers en een oplegger.

De oplegger wordt getrokken door een truck van 

2 de opleggers worden vervoerd middels 2 trucks van

3 wordt vervoerd achter personenauto. In overleg: eigen vervoer of

Het brandweerteam bestaat uit 15 personen. ondersteunt door een

Electrical engineer
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5.6 ECT / RCT en CMT connecties bij aardbevingen  

 

   



NAM Onshore Contingency Plan  Maart 2018  
  

Version 4.0 Doc.nr: 200608213329  28  

 

5.7 ECT en CMT connecties bij calamiteiten 

 

 



NAM Onshore Contingency Plan  Maart 2018  

  

Version 4.0 Doc.nr: 200608213329  29  

 

5.8 Crisis indicators – tables* 

The Primary question is whether something has happened that will excite serious criticism by 
influential  
external stakeholders, and hence threaten the licence to operate? 

  Yes  No 
Regulations or laws have been broken, or could be perceived to have been broken.
 

 

Have caused (or we could be seen to have caused) a serious injury or death. Or  have created 
conditions that could lead to a serious injury or death. Minor work‐place accidents are not 
crises, even if they have to be reported to regulators or authorities. 
 

 

The safety and well‐being of consumers or members of the public is threatened or the 
potential exists for them to become threatened. 
 

 

The environment has been threatened to an extent that is likely to cause public concern. 
 

 

A large part of a community is suffering unplanned inconvenience that has been caused by the 
company and is likely to last more than a few hours. 
 

 

Receiving calls and/or coverage from national media or local branches of national media. 
 

 

National authorities have been alerted to the problem.
 

 

The viability of the joint venture may be put at risk.
 

 

An issue is attracting significant external interest (for instance, on social media).
 

 

 

Indicators of the need to move to a crisis management mode: 

 

   

  Yes  No
Need to move quickly and decisively to demonstrate the company is taking the problem and 
its resolution seriously  
 

 

Need to proactively/positively engage with key stakeholders to seek their views and/or 
support – and allay their concerns 
 

 

Need to prove the company was adequately prepared and has nothing to hide 
 

 

Response needs to be consistent throughout the company
 

 

 

* From Shell Crisis Management Group and also included in Crisis Management Plan NAM – Section 
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5.9  Verspreiding  

  
Dit Onshore Contingency Plan is op de onderstaande manieren electronisch beschikbaar:  
 
• Via de HSE/Emergency Response website  
• Via ODT – portal  
  
Distributie van dit plan vindt plaats aan:  
  
Electronisch interne organisatie:  
• Alle NAM-medewerkers die als ‘Man met de gele helm’ ingezet kunnen worden van de 

afdelingen:  
o Asset Land  
o Asset Groningen  
o Onshore locaties Asset ONEgas  

• Project Engineering  
• Civil Engineering  
• Well Engineering  
• Well Services  
• Alle medewerkers die lid zijn van het Emergency Coordination Team  
• Emergency Response Coördinator  
• Centrale Meldkamer   
• Beveiliging   
•  Controle en Dispatching Centrum  
• Centrale Controlekamer   
  
Hardcopy interne  organisatie  

 Type Aantal 
mappen 

Aantal 
snelhechter 

Intern    
ECT ruimte   
 

Map 10  

Beveiliging  Map 1  
ECT back-up ruimte  
 

Map 3  

Centrale Meldkamer    map 1  
 Controle en 

Dispatching Centrum 
Locatie:  

Map 
Snelhechter 

2 
 

 
2 
 

Centrale Controlekamer  
 

Map 1  

NAM Brandweer   Snelhechter  18 
ECT Leden Snelhechter  80 
Emergency Response 
Coördinator  
 

Map  
[PROCES MASTER, 
electronisch] 

1  

Extern:    
SODM Map 1  

 

 




