
TIJDENS CRISIS WANNEER GRIP? NOODBEVOEGDHEDEN
GBT - GRIP 3

RBT - GRIP 4

ROL BURGEMEESTER

Direct te ondernemen acties
1. Verifieer de melding.
2. Analyseer de situatie met de adviseurs.
3. Bepaal welke eerste bestuurlijke besluiten of 

doorzettingsmachten direct nodig zijn.
4. Geef indien nodig opdracht het GBT te alarme-

ren.
5. Informeer medebestuurders.
6. Bepaal samen met uw communicatieadviseur 

een eerste statement in de (social)media.

GRIP wordt afgekondigd wanneer een plotselinge 
gebeurtenis zich ontwikkelt tot een ramp of crisis 
die alleen bestreden kan worden met een multidisci-
plinaire inzet van mensen en middelen. Afhankelijk 
van de aard en omvang, wordt door dezelfde functio-
narissen volgens vaste patronen op- en afgeschaald.

Tijdens een ramp krijgt de burgemeester (GRIP3) of 
de voorzitter van de VR (Grip 4) de beschikking over 
extra noodbevoegdheden. 

GRIP 3: De burgemeester kan zelfstandig de maatre-
gelen bepalen en op zelf te bepalen wijze bekend-
maken. 

Rol burgermeester
• Voorzitter & verantwoordelijke 

GBT.
• Opperbevelhebber in geval van 

een ramp.
• Bijeen laten roepen GBT

Taken GBT
• Alle deelnemers hebben de rol 

van ‘adviseur’. De burgemeester 
besluit eenhoofdig;

• ondersteuning geven aan de bur-
gemeester;

• adviseren strategie crisiscommu-
nicatie;

• anticiperen op risico’s lange ter-
mijneffecten;

• bestuurlijk afstemmen op lokaal 
niveau en met bij het incident 
betrokken partijen;

• beleidskaders aangeven aan het 
ROT;

Voorzitter Veiligheidsregio neemt 
verantwoordelijkheid over.

Na het bijeen roepen van het RBT is 
het GBT formeel niet meer actief. 

Taken RBT
• De voorzitter besluit na overleg 

met RBT;
• advisering van de voorzitter van 

de veiligheidsregio;
• adviseren over de strategie crisis-

communicatie;
• bestuurlijk regionaal afstemmen 

met bij het incident betrokken 
partijen;

• strategische beleidskaders stellen 
aan het ROT;

• burgemeester kan schriftelijk 
bezwaar maken tegen besluit.

De politie beschikt vaak over voldoende bevoegd-
heden om mensen (preventief) te verwijderen. Dat 
maakt dat een noodbevoegdheid niet altijd nodig is. 
Mocht u er toch toe over gaan:
• zorg voor deskundige juridische ondersteuning;
• publiceer het noodbesluit;
• informeer de Commissaris van de Koning;
• informeer de Hoofd Officier van Justitie.

Het doel is het reduceren van maatschappelijke 
onrust en beperking van effecten door duiding, 
informatievoorziening en het bieden van hande-
lingsperspectief.

1. Stel aan de hand van een omgevingsanalyse 
vast in hoeverre de buitenwereld is geraakt 
door de crisis. 

2. Bepaal aan de hand van de impact of het 
accent van de bestuurlijke reactie moet liggen 
op informatievoorziening, betekenisgeving of 
schadebeperking.  

3. Houd betekenisgeving proportioneel, passend 
bij de impact van de omstandigheden.  

4. Hecht de crisis af en anticipeer op de (politie-
ke) verantwoording en de evaluaties na afloop. 

GRIP 4: Voorzitter VR neemt tijdelijk de volgende 
bevoegdheden van de burgemeester over:
• de Gemeentewet (handhaving OOV, incl. 

bevoegdheid tot uitvaardigen van noodbe-
velen en noodverordeningen)

• de Wet VR’s (opperbevel, informeren bevol-
king)

• de Politiewet 2012 (gezag politie en KMar 
voor handhaving van de openbare orde en 
hulpverlening, bijstand);

• de Wet openbare manifestaties.

Operationeel besluit
Behoefte aan structurele afstemming, 
eenhoofdige leiding en coördinatie 
tussen de operationele disciplines.

Operationeel besluit
Toegenomen complexiteit van de 
incidentbestrijding.

Bestuurlijk besluit burgemeester
Situatie met grote maatschappelij-
ke- impact, waarvoor (structurele) 
bestuurlijke afstemming en besluitvor-
ming noodzakelijk is.

Bestuurlijk besluit voorzitter VR
Situatie met grote maatschappelijke- 
impact, waarvoor (structurele) bestuur-
lijke afstemming en besluitvorming 
noodzakelijk is.

Besluit voorzitters VR of CdK
Is het incident van meer dan regionale 
betekenis dan kunnen de voorzitters 
in overleg besluiten op te schalen naar 
GRIP 5.
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1. Beslisser
• Eenhoofdige leiding, verantwoordelijk voor 

herstel van de algemene veiligheid en  doorzet-
tingsmacht.

• Houd u niet bezig met operationel aangelegen-
heden.

• Hanteer de BOB-vergaderstructuur.
• Ga na welke bestuurlijke beslissingen nodign-

zijn of welke doorzettingsmacht nodig is.
• Start al in de acute fase een plan van aanpak 

Nafase op.

2. Bestuurder
• Organiseer verantwoording en integriteit.
• Informeer tijdig en regelmatig de voorzitter 

veiligheidsregio.
• Wees alert op de Wet Open Overheid 
• Besef dat een gemeente geen operationele 

organisatie is, die in crisistijd wel als frontlijn-
organisatie moet functioneren.

3. Boegbeeld
• Kom snel (norm <30 min) met een eerste (soci-

al) mediareactie.
• Ga noodzaak persconferentie of informatie-

bijeenkomst na.
• Laat deze bijeenkomst leiden door een ervaren 

externe gespreksleider.
• Geef de ramp een naam. Voorbeeld: de Vuur-

werkramp en niet ramp van Enschede.
• Houd vast aan feiten, wat u officieel weet.

4. Burgervader
• Straal rust, vertrouwen, warmte en empathie 

uit in de chaos.
• Bezoek de slachtoffers wanneer mogelijk.
• Acteer vraaggericht.
• Overweeg uw eigen rol, als de gemeente gezien 

wordt als ‘veroorzaker’ van de ramp.

Opschalen duurt niet langer dan strikt 
noodzakelijk. Afhankelijk van de situatie wordt 
besloten af te schalen naar een lagere GRIP fase 
of om GRIP te beëindigen.

CRISISCOMMUNICATIEAFSCHALEN

COÖRDINATIE
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GRIP 5



OPSCHALING

AANDACHTSPUNTEN BELEIDSTEAM

VERGADERKLOK

VERVANGING

KERNBEZETTING GBT

1. Aanleiding, organisatie
• samenstelling GBT (diensten functionarissen)
• aanleiding
• aanwijzing operationeel leider
• vanaf 2e vergadering: uitvoering besluitenlijst

Bij aanleiding tot bestuurlijk opschalen, zorgen 
operationeel leidinggevenden of hun bovenge-
schikten dat de burgemeester daarvan op de 
hoogte wordt gesteld. 

De burgemeester kan vervolgens besluiten 
tot het bijeen roepen van een gemeentelijk 
beleidsteam (GRIP 3) of zo nodig de voorzitter 
adviseren om een regionaal beleidsteam bijeen 
te roepen (GRIP 4). 

Opschaling bij bovenregionale incidenten is be-
schreven in het convenant van de Veiligheidsre-
gio’s in de provincie Zuid-Holland. 

Opschaling verloopt niet per definitie lineair: 
opschaling naar GRIP 2 of hoger volgt niet 
noodzakelijkerwijs op het inrichten van een 
CoPI (GRIP 1). Er kan immers sprake zijn van 
incidenten, waarbij geen sprake is van het 
inrichten van een of meerdere CoPI’s, maar wel 
van de noodzaak tot het managen van effecten 
of direct kan worden overgegaan op een hogere 
GRIP-fase. 

Bij strafrechtelijke zaken schuift de (hoofd)
officier van justitie aan.

Agenda vaststellen (zie hiernaast) en conse-
quent hanteren van de agenda, ook bij volgen-
de vergaderingen.

Hanteer het BOB model.

Informeer collega’s van de buurgemeente(n) en 
de Commissaris van de Koning.

Maak afspraken over telefonische bereikbaar-
heid buiten de overleggen om (zie ook verga-
derklok). 

Houd rekening met de grote media-aandacht. 
Bepaal - met de communicatieadviseur - een 
heldere communicatieaanpak. 

Stem eventueel bezoek aan het rampterrein af 
met de Operationeel Leider en de communica-
tieadviseur: afhankelijk van de omgevingsbe-
hoefte. 

Praktische zaken zoals 
Aanwezigheid
IM
CA
Notulist

Beeldvorming 

Werken aan een 
gezamenlijk beeld 

Besluitvorming
Burgemeester formu-
leert de besluiten/ 
gemaakte keuzes op 
basis van de bespreking 
in de oordeel-fase.

Praktische zaken 

Oordeelsvorming

• Cluster gebeurte-
nissen in thema’s

• Bepaal welke van 
belang zijn voor 
GBT (netwerk 
analyse)

• Bespreek prioriteit
• Bespreek alterna-

tieven
• Bepaal de doel-

groepen (impact) 
en adresseer die 

2. Rapportage operationeel leider
• IM geeft het actuele beeld (LCMS)
• Adviseurs (te beginnen bij OL-ROT) vullen aan 

3. Te verwachten situatie (scenario’s)
• te verwachten ontwikkelingen 
• mogelijke risico’s (zoals meteogegevens)
• bepalen gevolgen volksgezondheid en milieu
• beslispunten en alternatieven

4. Voorlichting en communicatie
• huidige situatie en ontwikkelingen
• beslispunten

7. Besluitvorming
• nemen van besluiten (proportioneel en subsi-

diair)

8. Agenderen volgende vergadering en schorsing

5. Bestuurlijke aandachtspunten 
• opperbevel en bestuurlijke evaluatie 
• noodbevoegdheden 
• bijstand

6. Preparatie nafase
• noodzaak bepalen
• verantwoordelijke benoemen
• beslispunten

GEWENSTE OUTPUT / DOEL

Alle overleggen in de hoofdstructuur vergade-
ren gelijktijdig. 

Stem met de Operationeel Leider in het ROT de 
tijden van de vergaderklok af. 

Vergader niet langer dan afgesproken. 

Indien de burgemeester niet aanwezig is ten 
tijde van een lokale ramp of crisis, of niet in 
staat is de functie naar behoren te vervullen, 
wordt deze in het gemeentelijk beleidsteam 
waargenomen door de locoburgemeester. 
Daarvoor geldt dat de burgemeester, wanneer 
hij niet beschikbaar is, als voorzitter wordt 
vervangen door de locoburgemeester. 

Wijs zo nodig een technisch voorzitter aan. 

Opkomsttijd: 60 minuten

Burgemeester

(Hoofd)Officier van Jusititie

Leidinggevende Bevolkingszorg

Leidinggevende brandweer

Leidinggevende geneeskundig

Leidinggevende politie

Communicatieadviseur gemeente

Informatiemanager gemeente

Verslaglegger gemeente
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