
Factsheet: belangrijkste wijzigingen RBP Tata Steel (versie 2022)

Doelgroep: gebruikers/crisisfunctionarissen voor wie een rol beschreven staat in het 
Rampbestrijdingsplan Tata Steel

Bijgaand treft u de geactualiseerde versie aan van het Rampbestrijdingsplan Tata Steel 
versie 2022.  
Het RBP Tata Steel wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur, namens de 
Veiligheidsregio Kennemerland, en treedt naar verwachting op 3 oktober 2022 in werking.

De inhoudelijke wijzigingen van betekenis zijn:
1. De BRZO-scenario’s Tata Steel en Linde Gas

o De scenario’s in deel II van het plan zijn aangepast op basis van de 
veiligheidsrapportages van Tata Steel en Linde Gas. De BRZO-scenario’s zelf 
(emissie Hoogovengas, Ammoniak, Zuurstof en Stikstof) zijn niet veranderd. 
Wel zijn de interventiewaarden voor alle vier scenario’s verandert, op basis 
van nieuwe inzichten in de berekeningen. De belangrijkste veranderingen:

 Alarmeringsgrenswaarde emissie Hoogovengas toegenomen van 7.8 
km naar 16.7 km. 

 Interventiewaarden emissie Ammoniak zijn afgenomen 
(Alarmeringsgrenswaarden van 5 km naar 800 meter, 
Levensbedreigende waarde van 2.2 km naar 240 meter).

 Alarmeringsgrenswaarden emissie Zuurstof en Stikstof veranderen, 
respectievelijk toegenomen naar ca. 1.4 km en 1 km (oorspronkelijk 
300 meter en 125 meter). Daarmee komen nu ook deze emissies buiten
het terrein tot enkele honderden meters.

o Op basis van de nieuwe inzichten zijn de scenariobeschrijvingen, de 
maatregelen en handelingsperspectieven aangepast. 

2. Toevoeging stroomschema’s Waarschuwen en Informeren van de Bevolking
o Het meest cruciale proces bij het vrijkomen van gevaarlijke gassen is het 

proces Waarschuwen en Informeren van de bevolking en is daarom de kern 
van het rampbestrijdingsplan. Dit proces is geactualiseerd door de werkgroep 
Waarschuwen en Informeren. De bijbehorende stroomschema’s zijn 
toegevoegd aan het RBP.

o De vier stroomschema’s (Ammoniak, Hoogovengas, Stikstof/Zuurstof en 
emissie gevaarlijke stof) geven heel expliciet weer hoe de procesketen wordt 
doorlopen en binnen welke tijd de bevolking kan worden gewaarschuwd (WAS-
sirenes, NL Alert, NH Nieuws): resp. 7,5 min 9 min , 8.5 min en 19 min. Dat is 
bij de huidige inrichting van de werkprocessen zo snel als mogelijk.

3. Aanpassingen in deel I
o Toepassing van het rampbestrijdingsplan

Nog duidelijker is beschreven wanneer de afspraken uit het 
rampbestrijdingsplan van toepassing zijn, namelijk bij: 

o Incidenten met gevaarlijke stoffen van het bedrijf (lees: Tata Steel en/of
Linde Gas), zoals beschreven in deel II van het plan;

o Incidenten met gevaarlijke stoffen waarbij daadwerkelijk of potentieel 
de interventiewaarden in de omgeving worden overschreden;

o Andere incidenten of zware ongevallen met effecten voor het bedrijf 
en/of de omgeving.

o Op- & afschaling
In de vorige versie van het rampbestrijdingsplan werd aangegeven dat er geen
initiële GRIP-niveaus zijn voor incidenten en scenario’s op het bedrijfsterrein 
van Tata Steel. Hier komen nu drie uitzonderingen op: 

o Indien één van de beschreven BRZO-scenario’s plaatsvindt;



o Bij een emissie van gevaarlijke stof met acuut gevaar voor de 
omgeving;

o Bij inzet van NL-Alert en/of de WAS-palen. 
In deze drie situaties vraagt Tata Steel de Meldkamer Noord-Holland op te 
schalen naar GRIP 2. Daarmee komt de Veiligheidsregio sneller in positie om te
acteren op de situatie. Bij bestuurlijke opschaling blijft de afspraak om direct 
op te schalen naar GRIP 4 en eventueel later terug te schalen naar GRIP 3.

o RBP Tata Steel i.r.t. Regionaal Crisisplan en andere plannen
Voor het RBP is als uitgangspunt gekozen om informatie uit andere plannen 
weg te laten, om de hoeveelheid informatie te reduceren naar de meer 
specifieke afspraken ten gunste van de leesbaarheid. Ook monodisciplinaire 
informatie, bijvoorbeeld uit het deelplan van bevolkingszorg, komt daarmee te 
vervallen.
Het Regionaal Crisisplan VRK is geactualiseerd en trad per 3 januari 2022 in 
werking. Voor de belangrijkste wijzigingen is er een vertaalslag gemaakt naar 
het RBP Tata Steel. De wijzigingen richten zich voornamelijk op deel I en 
hebben betrekking op de hoofdstructuur, acute crisis en dreiging en/ of niet 
acute crisis, crisisdiagnose en flexibel opschalen. 

4. Verduidelijking afspraken crisiscommunicatie Tata Steel en VRK.
o Naast een actualisatie van de Taakorganisatie Crisiscommunicatie heeft een 

verduidelijking plaatsgevonden van de communicatierol en –
verantwoordelijkheid van Tata Steel. Duidelijk staat nu beschreven wie waar 
over gaat en hoe de afstemming plaatsvindt over crisiscommunicatie bij een 
ramp of crisis op het bedrijfsterrein van Tata Steel. 

Diverse kleine operationele wijzigingen zijn:
o Toelichting op het aantal aanwezigen op het terrein en de piekmomenten;
o De locaties van uitgangsstellingen zijn toegevoegd;
o Paragrafen 1.2 (risico’s, incidenten en scenario’s) en 1.3 (Incidenten en 

impact) in deel I zijn samengebracht tot één paragraaf (scenario’s en impact). 
Overbodige informatie, zoals definities die zijn terug te vinden in het 
Crisisplan, is daarbij verwijdert; 

o Toegevoegd is de wijze waarop de burgemeesters geïnformeerd worden tot 
GRIP 1;

o Diverse schema’s van (organisatie)structuren zijn geactualiseerd;
o Hoofdstuk 2 (deel I), specifieke aandachtspunten, heet nu taakverdeling per 

proces. Daarmee ligt het accent meer op de gemaakte afspraken. De 
aandachtspunten vinden crisisfunctionarissen terug in de multi-scenariokaart;

o Verschillende punten bij deze taakverdeling zijn toegevoegd om 
verantwoordelijkheden concreter te maken, bijvoorbeeld dat Tata Steel zelf 
Communications (Tata Steel) informeert en dat Tata Steel de Meldkamer 
Noord-Holland opdracht geeft tot het activeren van de procedure waarschuwen
bevolking;

o Heiloo en Oostzaan zijn toegevoegd aan het potentiële effectgebied;
o Veiligheidsregio Hollands-Midden wordt toegevoegd aan de verzendlijst, omdat

hun meldkamer geïnformeerd kan worden tijdens een rampscenario via de 
Meldkamer Noord-Holland.


