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Aanleiding/probleem
Het afgelopen jaar is de beheergroep Tata Steel actief bezig geweest met de actualisatie van het 
Rampbestrijdingsplan Tata Steel (RBP Tata Steel). Zoals eerder met het Dagelijks Bestuur en de stuurgroep is 
gedeeld, worden afspraken rondom GRIP-opschalingen aangepast; kort gezegd wordt voorgesteld om een in 
een aantal situaties standaard naar GRIP 2 op te schalen, waar dat in de huidige situatie niet vastgelegd was. 

De beheergroep heeft geconstateerd dat, tijdens de implementatie van de vorige versie, per abuis een 
ongeldige afspraak in de multi-scenariokaart (samenvatting van het plan) is beschreven. Er staat namelijk dat 
bij een BRZO-scenario, de Meldkamer Noord-Holland automatisch moet opschalen naar GRIP 4 inclusief CoPI.
Dat komt niet overeen met de geldende afspraak in het daadwerkelijke RBP Tata Steel. De opschaling naar 
GRIP 4 is echter verwerkt in de systemen van de Meldkamer en moet zo snel als mogelijk aangepast worden.

Voorstel besluit
De beheergroep Tata Steel verzoekt het Algemeen Bestuur, naast de vaststelling van het 
Rampbestrijdingsplan Tata Steel, de nieuwe afspraken in deel I, hoofdstuk 1.4 (Op- en afschaling) direct te 
implementeren in de systemen van de Meldkamer Noord-Holland. Dit verzoek zal vervolgens neergelegd 
worden bij het hoofd van de Meldkamer Noord-Holland. Het gaat om de volgende nieuwe afspraken:

Direct opschalen naar GRIP 2, indien het gaat om:
• Het instantaan falen van één van de installaties, scenario’s zoals beschreven in deel II van het plan (BRZO-
scenario’s);
• Een emissie van een gevaarlijke stof, waar een acuut gevaar bestaat voor de omgeving;
• Indien ten tijde van een incident op het terrein van Tata Steel, NL-Alert of de WAS-palen geactiveerd worden. 

Door dit deel van de implementatie te versnellen, wordt de huidige onjuiste afspraak hersteld en worden ook 
gelijk de nieuwe geldende afspraken doorgevoerd. De rest van de implementatie kan dan zoals gepland 
verlopen tot 3 oktober 2022.

Hoogachtend, 

Casper de Boer
Crisisbeheersing Kennemerland, Veiligheidsregio Kennemerland


