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1 Inleiding

Deel 2 bevat de uitwerking van de operationele aanpak per deelnemende organisatie en de daarbij
behorende functionarissen op basis van de afspraken vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst
en in hoofdlijnen uitgewerkt in Deel 1 de grondslag. Bij twijfel gaat Deel 1 voor.
De samenwerkende functionarissen zijn weergegeven in onderstaande figuur 1. Hierbij is
onderscheid gemaakt in de prefase, de fase waarin RWS op verzoek van de vogelkustasielen de
regeling van kracht verklaart en de operationele fase. In de operationele fase waarin ook een Tijdelijk
Opvangcentrum Vogels (TOV) wordt ingericht wordt nog onderscheid gemaakt in tactisch en
uitvoerend.  De verticale pijl geeft wie welke functionaris oproept. Zowel tactisch als uitvoerend kan
naast de in figuur 1 weergegeven functionarissen een beroep worden gedaan op een aantal
ondersteunende organisaties.

Figuur 1 Oproepschema functionarissen

De samenwerkende organisaties/functionarissen worden hierna besproken waarbij onderscheid is
gemaakt tussen tactische, uitvoerende en ondersteunende taken. In Deel 3, additionele informatie, is
informatie beschikbaar en zijn instructies opgenomen voor de uitvoering van taken.

Pre fase (voordat de regeling van kracht is)
· Rijkswaterstaat: Chef van de Wacht RWS-NZ, zie 2.1
· K1-klasse vogelkustasielen, zie 2.2

Operationele fase (vanaf het moment dat de regeling van kracht is)
Tactisch

· Rijkswaterstaat: Contactpersoon RWS, zie 3.1
· Gemeenten: AOV-er, zie 3.2
· Vogelkustasielen: Beheerder TOV vogelverzorging, zie 3.3
· Blijdorp: Coördinator Vrijwilligers, zie 3.4

Uitvoerend
· Rijkswaterstaat: Coördinator Olieruimen  Kust, zie 4.1
· Gemeente: Coördinator Besmeurde Vogels Kust, zie 4.2
· NZG: Vogelverzamelaars Kust, zie 4.3
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TOV vogels Kust Kust Technisch
beheerder TOV
Finan./Admin.
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· Aannemer: Uitvoerder TOV, zie 4.4
· Aannemer: Technisch Beheerder TOV, zie 4.5
· Aannemer: Financieel Administratieve Medewerker TOV, zie 4.6
· Vogelasielen: Deskundigen vogelverzorging TOV, zie 4.7
· Vrijwilligers: Vrijwilligers TOV en strand, zie 4.8

Ondersteunende organisaties
· NOIVBD, zie 5.1
· NIOZ,  zie 5.2
· SeaAlarm, zie 5.3
· LNV, zie 5.4
· VOND

In dit deel 2 van de Samenwerkingsregeling wordt in hoofdlijnen de taken en verantwoordelijkheden
beschreven van de organisaties en personen die in het kader van deze regeling samenwerken.
Iedere organisatie wordt geacht, waar nodig, de grote lijnen van de eigen organisatie verder uit te
werken in een eigen draaiboek. In dit deel 2 worden de taken van de hier bovengenoemde
functionarissen nader uitgewerkt.
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2 Pre-fase

De in de prefase betrokken partijen zijn:
· Rijkswaterstaat dienst Noordzee: Chef van de Wacht (zie 2.1)
· De K1-vogelkustasielen (zie 2.2)

In onderling overleg kunnen deze partijen de samenwerkingsregeling opstarten. Uiteindelijk zal
Rijkswaterstaat de regeling formeel van kracht verklaren.

2.1 Rijkswaterstaat: Chef van de Wacht RWS-NZ
Omschrijving functie
Bepalen van de bestrijdingsstrategie in geval van een incident op zee en/of op de kust en het
coördineren van de bestrijdingsacties.

Wie
De Chef van de Wacht is een functionaris van RWS dienst Noordzee belast met de calamiteiten
bestrijding. Rijkswaterstaat is als onderdeel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W)
verantwoordelijk voor het opruimen van de olie op zee en voor olie die aanspoelt op de kusten.
Mede vanuit zijn verantwoordelijkheid van de Samenwerkingsregeling Bestrijding
Kustverontreinigingen (SBK-R) heeft RWS dienst Noordzee ten aanzien van de opstelling en
uitvoering van de onderhavige regeling het voortouw.

Door wie geactiveerd
Een  K1-vogelkustasiel beheerder meldt aan de Kustwacht wanneer het asiel grote aantallen vogels
binnenkrijgt (meer dan 10 in korte tijd). De Kustwacht geeft deze melding door aan de Chef van de
Wacht RWS-NZ. Deze neemt contact op met het K1-vogelkustasiel. Het verzoek tot het van kracht
verklaren van de Samenwerkingsregeling afhandeling besmeurde vogels wordt (meestal) gedaan
door het  K1-vogelkustasiel  waar de eerste opvang plaats vindt, aan de Chef van de Wacht RWS-
NZ.

Hoofdtaken
§ Na zorgvuldige afweging van kracht verklaren van de samenwerkingsregeling op verzoek van

vogelkustasielen.
§ Aanwijzen Contactpersoon RWS voor de verdere afhandeling van de behandeling

besmeurde vogels op operationeel en tactisch niveau.
§ Afroepen RWS-aannemers die zijn betrokken bij de regeling
§ Raadplegen Calamiteitenteam RWS-NZ.
§ Uitzetten strategie in overleg met alle partijen.
§ Regelen van de persvoorlichting van de gehele actie.
§ Eindverantwoordelijke voor olie-opruimen op de kust en afhandeling besmeurde vogels.
§ Bijhouden van een persoonlijk logboek, inclusief urenverantwoording.

Toelichting
§ Krijgt van het aanvragende K1-vogelkustasiel door wie de Beheerder vogelverzorging TOV

wordt.
§ Bepaalt afhankelijk van de situatie hoe en welke deskundigen geraadpleegd worden. Ook

kan als de situatie zich wijzigt het nodig zijn dat deskundigen weer bij elkaar komen voor
overleg; dit wordt in onderling overleg afgestemd. Afhankelijk van de situatie wordt de
vergaderlocatie vastgesteld.

§ Bepaalt de ernst van de situatie en het gewenste opschalingniveau.
§ Legt operationele contacten, indien relevant, met de organisatie van het Rampenplan

Noordzee of Provinciale/Regionale Milieurampenplannen via de RWS-kustdienst.

2.2 K1-klasse vogelkustasielen: beheerders
Omschrijving functie
De K1-klasse vogelkustasielen hebben zich, oorspronkelijk op verzoek van het ministerie van LNV
(1995),  gespecialiseerd in het behandelen van met olie besmeurde vogels.
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Wie
De beheerders van de K1-vogelkustasielen zijn verantwoordelijk voor de eerste opvang van
besmeurde vogels. Dit zijn “De Mikke” in Middelburg, “Karel Schot” in Rotterdam, “Het
Vogelhospitaal” in Haarlem, “Ecomare” op Texel en “De Fûgelpits” in Moddergat. De K1-
vogelkustasielen hebben van het ministerie van LNV ontheffing voor het vangen, de opvang,
schoonmaak en terugplaatsing van besmeurde vogels. Daarnaast zijn er nog vogelkustasielen waar
vogels kunnen worden opgevangen, als K(lasse) 2 aangeduid.

Door wie geactiveerd
De K1-vogelkustasielen informeren elkaar rechtstreeks en overleggen onder elkaar.  De K1-
vogelkustasielen melden de Kustwacht indien in korte tijd meer dan 10 met olie besmeurde vogels
binnengebracht worden. De Kustwacht geeft deze melding door aan de Chef van de Wacht RWS-NZ.
Bij grote aantallen verzoeken zij de Chef van de Wacht de samenwerkingsregeling van kracht te
verklaren. In de prefase kan daartoe alle informatie met de Chef van de Wacht worden uitgewisseld.

Taken
§ Ontvangen en verzorgen van de regulier binnengebrachte besmeurde vogels.
§ Bijhouden van basislijsten met deskundigen en vrijwilligers.
§ Op de hoogte houden van de Chef van de Wacht van de stand van zaken.
§ Verzoeken indien nodig om inrichting TOV.
§ Aanwijzen van een Beheerder vogelverzorging TOV.
§ Leveren op verzoek en naar hun mogelijkheden deskundigheid/vrijwilligers voor een TOV.
§ Doorgeven basislijst met vrijwilligers aan Coördinator vrijwilligers.
§ Bijhouden van een persoonlijk logboek, inclusief urenverantwoording.

Toelichting
§ Informeren, indien toeloop dat nodig maakt (meer dan 10 olievogels), overige

K1vogelkustasielen en Kustwacht.
§ Vragen, indien nodig, om steun bij overige K1-vogelkustasielen.
§ Houden in de pre-fase de Chef van de Wacht RWS-NZ op de hoogte van aantal binnen

gebrachte vogels en houden, nadat de samenwerkingsregeling van kracht is verklaard, de
Contactpersoon RWS op de hoogte.

§ Wijzen op verzoek Chef van de Wacht een Beheerder vogelverzorging TOV aan uit hun
midden en melden dit terug aan de Chef van de Wacht.

§ Organiseren, indien nodig, overbrenging vuile vogels uit asiel(en) naar TOV
§ Vangen bij sluiting TOV mogelijk vogels op die nog niet teruggeplaatst kunnen worden.



Samenwerkingsregeling afhandeling besmeurde vogels
Deel 2: Uitwerking van de operationele aanpak                                                  Versie 159 april
2009

7

3 Operationele fase: tactisch

Tot de functionarissen op operationeel tactisch niveau behoren:
· Contactpersoon RWS (zie 3.1 )
· AOV-er van de gemeente(n) (zie 3.2)
· Beheerder vogelverzorging TOV (zie 3.3)
· Coördinator vrijwilligers (zie 3.4)

Op tactisch niveau maken deze functionarissen de plannen op basis van de Samenwerkingsregeling
afhandeling besmeurde vogels. In principe kan dit telefonisch en/of bilateraal, waarbij de
contactpersoon RWS een centrale rol vervult. Indien daarvoor aanleiding is vindt gezamenlijk overleg
plaats in één van de kantoren van RWS of in het TOV.
Verder houden deze partijen elkaar regelmatig op de hoogte van de voortgang, bespreken mogelijke
wijzigingen in de plannen en geven elkaar de noodzakelijke informatie door. Een ieder legt
gedurende de actie kerngegevens vast zoals onderling is afgesproken, bestemd voor de dagelijkse
en eindrapportage. Verder is een ieder verantwoordelijk voor de uitvoering van de afgesproken
activiteiten in de eigen organisatie.

3.1 Rijkswaterstaat: Contactpersoon RWS
Omschrijving functie
Belast met de operationele en tactische uitvoering van de Samenwerkingsregeling afhandeling
besmeurde vogels.

Wie
Een door de Chef van de Wacht RWS-NZ aangewezen persoon binnen Rijkswaterstaat specifiek bij
deze actie belast met de uitvoering van de Samenwerkingsregeling afhandeling besmeurde vogels.

Door wie geactiveerd
De Contactpersoon RWS wordt door de Chef van de Wacht RWS-NZ geactiveerd

Taken
§ Informeren van en afstemmen met de Chef van de Wacht over alle relevante activiteiten.
§ Informeren en alarmeren van de dienstdoende AOV-er van betreffende gemeente.
§ Bepalen locatie TOV in overleg met de AOV-er en eventueel de aannemer.
§ Inschakelen NZG voor assisteren Coördinator besmeurde vogels Kust van de gemeente.
§ Informeren van en organiseren tactisch overleg met Beheerder vogelverzorging TOV en de

AOV-er.
§ Toezien op het beschikbaar stellen door RWS van de materialen voor het vangen en

vervoeren van vogels.
§ Toezien op en afspraken maken over de activiteiten van RWS-aannemers die via de Chef

van de Wacht afgeroepen worden.
§ Zorgdragen voor de verdeling van de mobiele telefoons aan kernpersonen.
§ Onderhouden van contacten met de overige functionarissen uit de regeling.
§ Inwinnen van informatie omtrent de omvang van het incident en de voortgang van de

activiteiten.
§ Regelen van de persvoorlichting ter plaatse.
§ Na afloop schoon opleveren van het TOV-terrein aan de AOV-er.
§ Afhandelen na de actie van de financiën namens betrokkenen en opstellen eindrapportage,

op basis van alle betrokken eindrapportages.
§ Bijhouden van een persoonlijk logboek, inclusief urenverantwoording.

Toelichting
§ Neemt contact op met AOV-er en verzoekt om een Coördinator besmeurde vogels Kust aan

te wijzen.
§ Neemt met NZG contact op en vraagt een assistent NZG op te roepen voor ondersteuning

van de Coördinator besmeurde vogels Kust van de gemeente en koppelt deze beiden.
§ Neemt contact op met Chef van de Wacht en hoort wie van de RWS-kustdienst Coördinator

olieruimen Kust is en koppelt deze aan de Coördinator besmeurde vogels Kust.
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§ Borgt dat de materialen uit de strandcontainers en centraal depot voor het verzamelen en
vervoeren van de vogels beschikbaar komen voor de Coördinator besmeurde vogels Kust.

§ Meldt aan de Beheerder vogelverzorging TOV en de Coördinator besmeurde vogels Kust de
locatie van het TOV en tijdstip vanaf wanneer TOV operationeel is.

§ Houdt contact met andere mogelijke informatiehouders in kustgebied over de ontwikkeling
van de vogelramp.

§ Geeft aan de volgende personen een mobiele telefoon (1) Coördinator olieruimen Kust,
(2) Coördinator besmeurde vogels Kust, (3) assistent NZG Kust, (4) Uitvoerder TOV,
(5) de Beheerder vogelverzorging TOV, (6) de Technisch Beheerder TOV.
De overige partijen zijn bereikbaar via een vaste telefoonlijn of mobiele nummers.

§ Wordt dagelijks door Uitvoerder TOV, Beheerder vogelverzorging TOV en AOV-er van de
voortgang op de hoogte gehouden.

3.2 Gemeenten: Ambtenaar Openbare orde en Veiligheid (AOV-er)
Omschrijving functie
Regelt dat de taken van de gemeente volgens afspraak Samenwerkingsregeling afhandeling
besmeurde vogels worden uitgevoerd.

Wie
De Ambtenaar Openbare orde en Veiligheid (AOV-er) van de gemeente met de voorkeurlocatie voor
het plaatsen van een TOV, en van de gemeenten waar met olie besmeurde vogels zijn waargenomen
en dienen te worden afgehandeld.

Door wie geactiveerd
De Contactpersoon RWS neemt contact op met de AOV-er (of de aan RWS-NZ opgegeven
piketambtenaar voor de Samenwerkingsregeling de Coördinator besmeurde vogels Kust).

Taken
· Borgen van de acties in de gemeentelijke organisatie.
· Overleggen op tactisch niveau namens de gemeente met Contactpersoon RWS en

Beheerder Verzorging TOV.
· Aanwijzen van mogelijke plaatsen voor een TOV.
§ Aanwijzen Coördinator besmeurde vogels Kust.
§ Onderhouden van contacten met de Contactpersoon RWS, de Coördinator besmeurde

vogels Kust en de Beheerder vogelverzorging TOV.
§ Organiseren van de opvang en verzorging van de vrijwilligers.
§ Organiseren transport van vogels naar het TOV
§ Organiseren van vervoer naar TOV en strandlocatie van vrijwilligers die met openbaar

vervoer komen.
§ Opmaken eindrapportage en eindfactuur gemeente voor RWS.
§ Bijhouden van een persoonlijk logboek, inclusief urenverantwoording.

Toelichting
· Bepaalt samen met de contactpersoon RWS de locatie van het op te richten TOV op basis

van de geactualiseerde lijst met mogelijke locaties.
· Benoemt op verzoek van de Contactpersoon RWS een Coördinator besmeurde vogels Kust

voor de acties op en nabij het strand.
· Regelt in overleg met de Beheerder vogelverzorging TOV en Coördinator besmeurde vogels

Kust slaapgelegenheid voor een beperkte groep vrijwilligers en regelt de catering.

3.3 Vogelkustasielen: Beheerder vogelverzorging TOV
Omschrijving functie
Voert de dagelijkse leiding over het Tijdelijke Opvangcentrum Vogels (TOV) en regelt de inrichting
ervan.

Wie
Elk K1-vogelkustasiel wordt geleid door een beheerder. Zodra er een TOV wordt ingesteld wordt
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hierover ook een beheerder vogelverzorging aangesteld. De Beheerder vogelverzorging TOV wordt
aangewezen door de gezamenlijke K1-vogelkustasielen.

Door wie geactiveerd
De beheerder van het K1-vogelkustasiel die aan RWS vraagt de regeling af te roepen overlegt met
de overige beheerders wie Beheerder vogelverzorging TOV wordt en wie contact met deze persoon
opneemt.

Taken
§ Overleggen op tactisch niveau met Contactpersoon RWS en AOV-er.
§ Organiseren van het inrichten en, waar nodig, uitbreiden van het TOV.
§ Organiseren van de registratie en intake van binnengebrachte vogels.
§ Organiseren van de financiële en personele administratie.
§ Waarborgen van de doorstroming van vogels door het TOV.
§ Regelen van deskundigen (waaronder een dierenarts) en vrijwilligers in samenwerking met

de Coördinator vrijwilligers en AOV-er.
§ Regelen van een ontvangstpunt/meldpunt voor vrijwilligers bij het TOV.
§ Regelen van het instrueren van vrijwilligers.
§ Toezien op dierenwelzijn en de verzorging van de dieren.
§ Regelt de verzorging van de medewerkers in het TOV (vervoer, voeding en

slaapgelegenheid) met de AOV-er.
§ Toezien op de naleving van veiligheid- en gezondheidsvoorschriften in het centrum.
§ Toezien op de naleving van het protocol vogelkustasielen, inclusief die omtrent triage en

euthanasie.
§ Regelen van massa-euthanasie via de coördinator RWS indien dit vereist is, mede namens

de assistent NZG op de kust.
§ Beheren voedsel- en medicijnenvoorraad.
§ Regelen van het ringen en vrijlaten van de schoongemaakte vogels.
§ Bepalen beëindiging acties in het TOV.
§ Bijhouden van een persoonlijk logboek, inclusief urenverantwoording.

Toelichting
§ Stroomlijnt de activiteiten binnen het TOV o.a. door het  maken van dienstroosters.
§ Stelt hoofden aan over verschillende units binnen het TOV en regelt de onderlinge

verantwoordelijkheden, onderlinge communicatie en de documentatie
§ Creëert voldoende initiële opvangcapaciteit in samenwerking met de Uitvoerder TOV.
§ Houdt regelmatig overleg met de unithoofden en deskundigen van het TOV.
§ Houdt regelmatig overleg met de Uitvoerder TOV en AOV-er waaraan behoefte is.
§ Onderhoudt dagelijks contacten met contactpersoon RWS over voortgang binnengebrachte

vogels.
§ Overlegt met de assistent NZG in hoeverre massa-euthanasie moet plaats vinden en regelt

dan een dierenarts op de verzamelplaats bij de kust.
§ Overlegt met contactpersoon RWS omtrent vrijlating (overheid dient toe te zien op vrijlating,

mede in verband met mogelijkheden voor media aandacht).
§ Draagt bij sluiting TOV zorg voor de vogels die nog niet teruggeplaatst kunnen worden door

deze te plaatsen bij een of meerdere K1-vogelkustasielen.

3.4 Diergaarde Blijdorp: Coördinator vrijwilligers
Omschrijving functie
Het coördineren van de inzet van deskundigen en vrijwilligers ten behoeve van (1) activiteiten op de
kust en (2) activiteiten in het TOV.

Wie
Diergaarde Blijdorp in Rotterdam zet van oudsher vrijwilligers in bij ondersteunende taken in de
dierentuin. Voor de organisatorische kant van deze ondersteuning is een Coördinator vrijwilligers in
dienst. Ten tijde van een incident met grote aantallen olievogels coördineert deze de inzet van
deskundigen en vrijwilligers in zowel het TOV als op het strand. De Coördinator vrijwilligers wordt
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ondersteund door een administratieve kracht en blijft in principe vanuit Rotterdam deze taak
uitvoeren.

Door wie geactiveerd
De Coördinator vrijwilligers wordt door de Beheerder Vogelverzorging TOV benaderd en op de
hoogte van de situatie gebracht. De behoefte aan deskundigen en vrijwilligers, voor het TOV, wordt
door de Beheerder TOV Vogelverzorging en, voor activiteiten op het strand, door de Coördinator
besmeurde vogels Kust van de gemeente bepaald en aan de Coördinator vrijwilligers doorgegeven.

Taken
· Aantrekken, selecteren en inschrijven van deskundigen en vrijwilligers op basis van de lijsten

die de K1-vogelkustasielen aanleveren.
· Coördineren en afstemmen van de inzet van deskundigen en vrijwilligers.
· Coördineren van de administratieve afhandeling van deskundigen en vrijwilligers.
· Zorgen voor een goede begeleiding van de vrijwilligers en houden van de supervisie over de

training, veiligheid, gezondheid e.d. van de vrijwilligers.
§ Bijhouden van een persoonlijk logboek, inclusief urenverantwoording.

Toelichting
· Zorgt op verzoek van de  Beheerder vogelverzorging TOV en Coördinator besmeurde vogels

Kust voor deskundigen en vrijwilligers.
· Houdt de Contactpersoon RWS, Beheerder Vogelverzorging TOV en Coördinator besmeurde

vogels Kust over de voortgang op de hoogte.
· Indien de lijsten onvoldoende soelaas bieden, wordt in overleg met Beheerder

Vogelverzorging TOV en Contactpersoon RWS extra maatregelen afgesproken.
· Bewaakt dat de Beheerder vogelverzorging TOV en de Coördinator besmeurde vogels Kust

een ontvangstpunt vrijwilligers in het TOV en strandlocatie inrichten.
· Controleert de regelingen omtrent ongevallenverzekering van vrijwilligers.
· Houdt de overzichten bij van de gewerkte uren door vrijwilligers in overleg met de

Coördinator Besmeurde Vogels Kust voor vrijwilligers die op de kust hebben gewerkt en
Beheerder TOV Vogelverzorging voor vrijwilligers ingezet in het TOV.
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4 Operationele fase: uitvoerend

Tot de organisaties op operationeel uitvoerend niveau behoren:

Voor werkzaamheden op de Kust
· Rijkswaterstaat: Coördinator Olieruimen Kust, zie 4.1
· Gemeente: Coördinator Besmeurde Vogels Kust, zie 4.2
· NZG: assistent NZG Kust, zie 4.3

Voor werkzaamheden in het Tijdelijk Opvangcentrum Vogels
· Aannemer: Uitvoerder TOV, zie 4.4
· Aannemer: Technisch Beheerder TOV, zie 4.5
· Aannemer: Financieel Administratief Medewerker TOV, zie 4.6
· Vogelasielen: Deskundigen vogelverzorging TOV, zie 4.7
· Vrijwilligers: Vrijwilligers TOV en strand, 4.8

In de operationele uitvoering houden de Coördinator olieruimen Kust en de Coördinator besmeurde
vogels Kust regelmatig overleg om de activiteiten op elkaar af te stemmen. Dit kan via mobiele
telefoons of door ontmoeting op afgesproken plaatsen (“plaats incident”). Zij sturen hun personeel,
ingehuurde aannemers en vrijwilligers direct of via eigen personeel aan. Zij geven opdrachten die
voortvloeien uit de Samenwerkingsregeling en zoals is afgesproken. Zij beoordelen de prestaties,
geven hun paraaf voor de geleverde middelen en diensten en laten de facturen opsturen naar de
afgesproken adressen. Zij houden de vorderingen van het werk schriftelijk bij. Deze informatie stuurt
een ieder naar de eigen organisatie.

4.1 Rijkswaterstaat: Coördinator olieruimen Kust
Omschrijving functie
Afstemming van de activiteiten rond het verzamelen van olievogels en het opruimen van de olie op de
kust, het voorzien van middelen uit de strandcontainer en de afvoer van dode vogels voor destructie.

Wie
Regionale diensten van RWS zijn volgens districten ingericht. Ieder district beschikt over een
piketdienst voor milieu-calamiteiten. In het kader van deze regeling treedt de milieu-coördinator op als
Coördinator olieruimen Kust.

Door wie geactiveerd
De Chef van de Wacht RWS-NZ alarmeert de milieu-coördinator van de regionale dienst van RWS en
vraagt hem op te treden als Coördinator olieruimen Kust.

Taken
§ Coördineren van de olieopruiming indien er sprake is van meer dan 5m3 olie.
§ Overleggen en afstemmen van activiteiten met Coördinator besmeurde vogels Kust.
§ Beschikbaarstellen van de middelen uit de strandcontainers van RWS en, via de Chef van de

Wacht, uit het centraal depot RWS aan de Coördinator besmeurde vogels Kust.
§ Melden voortgang olieopruiming aan de Chef van de Wacht.
§ Regelen van de afvoer van dode vogels voor destructie in overleg met Chef van de Wacht en

de Coördinator besmeurde vogels Kust.
§ Bepalen beëindiging acties olie opruimen op de kust.
§ Na afloop schoon opleveren van het verzamelpunt aan de Coördinator besmeurde vogels

Kust.
§ Maken eindrapportage en eindfactuur van RWS-regio  voor de Chef van de Wacht.
§ Bijhouden van een persoonlijk logboek, inclusief urenverantwoording.

Toelichting
§ Neemt contact op met aannemers belast met de olieopruiming.
§ Meldt districtshoofd regionale RWS-dienst de vorderingen van de actie.
§ Staat pers te woord over de strandactiviteiten olieruimen en meldt dit aan districtshoofd.
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§ Verzamelt na afloop de door RWS beschikbaar gestelde middelen en voert deze af
(schoonmaken of vernietigen).

4.2 Gemeente: Coördinator besmeurde vogels Kust
Omschrijving functie
Het coördineren van het verzamelen van levende en dode besmeurde vogels van het strand en het
transporteren van de levende vogels naar het TOV en het overdragen van dode vogels voor
destructie. Wordt daarbij terzijde gestaan door de assistent NZG.

Wie
Per gemeente heeft de ambtenaar van Openbare Orde en Veiligheid (AOV-er) de functie van
Coördinator besmeurde vogels Kust belegd. Afhankelijk van de situatie en het gebied zal dit iemand
van de gemeente dan wel van het waterschap of hoogheemraadschap zijn.

Door wie geactiveerd
Op verzoek van de contactpersoon RWS roept de AOV-er van de gemeente (of de aan RWS-NZ
opgegeven piketambtenaar voor de Samenwerkingsregeling de Coördinator besmeurde vogels Kust)
op.

Taken
§ Coördineren van het verzamelen en transporteren van levende en dode besmeurde vogels.
§ Afstemmen activiteiten met Coördinator olieruimen Kust en AOV-er.
§ Bepalen van het verzamelpunt voor vogels op de kust.
§ Aanvragen van vrijwilligers bij de Coördinator vrijwilligers.
§ Coördineren van de inzet van vrijwilligers en gemeentelijke diensten bij de strandactiviteiten.
§ Regelen van de persvoorlichting over de strandactiviteiten besmeurde vogels
§ Regelen van een ontvangstpunt/meldpunt voor en de verzorging van vrijwilligers kust.
§ Bepalen beëindiging actie op de kust.
§ Bijhouden van een persoonlijk logboek, inclusief urenverantwoording.
§ Maken eindrapport en eindfactuur voor AOV-er.

Toelichting
§ Richt de verzamelplaats in, o.a. met afdekzijl uit de RWS-strandcontainer.
§ Organiseert met assistent NZG het verzamelen van dode en levende vogels van de delen

van de kust waar, en de tijdstippen waarop, er zoekactiviteiten plaats moeten vinden.
§ Organiseert met assistent NZG het vervoer van dode vogels naar NIOZ dan wel levert ze af

aan de Coördinator olieruiming Kust voor destructie.
§ Organiseert het vervoer van levende vogels naar TOV in overleg met de AOV-er.
§ Instrueert eigen personeel of aannemers en vrijwilligers omtrent veiligheid en gezondheid

(beschermende kleding, risico’s, omgang met dieren, wat te doen bij een ongeluk).
§ Let op de toegankelijkheid van de stranden voor de teams.
§ Zorgt ervoor dat ieder team voorzien is van een auto en communicatiemiddel (gsm – noteer

nummers) en middelen uit de RWS-strandcontainer. Vraagt ieder team een korte rapportage
terug te melden en de strandcontainer middelen terug te bezorgen.

4.3 NZG: assistent NZG
Omschrijving functie
Inhoudelijk regelen van het verzamelen en registreren van dode en levende besmeurde vogels.

Wie
Aan het NIOZ verbonden is de Nederlandse Zeevogelgroep (NZG). Eén van de activiteiten van de
NZG is het regelmatig patrouilleren langs de kust door hun netwerk van vrijwilligers op zoek naar
aangelande vogels. Deze vrijwilligers zijn als deskundigen beschikbaar voor de rol van assistent
NZG.

Door wie geactiveerd
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De contactpersoon RWS belt de secretaris van de NZG met verzoek een assistent NZG te activeren
en contact op te laten nemen met de contactpersoon RWS.

Taken
· Leiding geven bij het vangen van levende vogels.
· Leiding geven bij het verzamelen van dode vogels.
· Registreren van besmeurde dode en levende vogels.
· Bepalen afvoer dode vogels voor nader onderzoek NIOZ.
· Bespreken met Beheerder volgelverzorging TOV over noodzaak grootschalige euthanasie.
· Instrueren van vrijwilligers.
§ Bijhouden van een persoonlijk logboek, inclusief urenverantwoording.

Toelichting
· Regelt met het NIOZ de afhandeling van de dode vogels voor wetenschappelijk onderzoek.
· Geeft aan de Coördinator besmeurde vogels Kust aan hoeveel vrijwilligers nodig zijn.

4.4 Aannemer: Uitvoerder TOV
Omschrijving functie
Coördineren van het oprichten en technisch operationeel houden van een Tijdelijk Opvangcentrum
Vogels (TOV).

Wie
Een medewerker van de aannemer.

Door wie geactiveerd
De Uitvoerder TOV wordt door de aannemer geactiveerd nadat de aannemer van de Chef van de
Wacht RWS-NZ opdracht heeft gekregen voor het leveren van een TOV.

Taken
§ Namens de aannemer directievoeren van het TOV-contract met RWS.
§ Gebruiksklaar inrichten van het TOV in overleg met de Beheerder vogelverzorging TOV.
§ In bedrijf laten houden door Technisch beheerder TOV
§ Zorgen voor uitbreiden van TOV.
§ Regelen van de technische beëindiging TOV en schoon opleveren van het terrein via de

Contactpersoon RWS aan de gemeente.
§ Overdragen van de Technisch beheerder TOV en de Financieel administratief medewerker

TOV van de aannemer aan de Beheerder vogelverzorging TOV.
§ Bijhouden van een persoonlijk logboek, inclusief urenverantwoording.

Toelichting
· Organiseert de inrichting van het TOV op de plaats die hem door de aannemer via de Chef

van de Wacht RWS-NZ is aangegeven.
· Overlegt ter plaatse met de gemeente, de Beheerder vogelverzorging TOV en de

Contactpersoon RWS over de bouw en technische installatie van het TOV.
· In beeld brengen van de aard en omvang van de benodigde voorzieningen, en advisering

omtrent de inrichting van het opvangcentrum.
· Zorgt mede voor hygiëne in het TOV.
· Schermt op verzoek van Contactpersoon RWS het TOV af tegen ongewenst bezoek van

publiek, media.
· Zorgt voor de afvoer van overtollige materialen, en stoffen en chemisch afval.
· Overlegt met de contactpersoon RWS over uitbreiding TOV en aanschaf extra materialen.

4.5 Aannemer: Technisch Beheerder TOV
Omschrijving functie
De technisch beheerder draagt zorg voor het technisch in bedrijf houden van het TOV.

Wie
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Een medewerker van de aannemer.

Door wie geactiveerd
Wordt door de aannemer geactiveerd.

Taken
· Zorgdragen voor het technisch in bedrijf houden van het TOV; onder meer voor:

o schoon water, afvoer vervuild water.
o elektriciteitsvoorziening, temperatuursbeheersing en luchtverversing

· Voeren van overleg met Beheerder vogelverzorging TOV en Uitvoerder TOV.
§ Bijhouden van een persoonlijk logboek, inclusief urenverantwoording.

Toelichting
· De technisch beheerder TOV heeft contact met de Beheerder vogelverzorging TOV over de

technische wensen. De uitvoering  van die wensen gaat in overleg met de Uitvoerder TOV.

4.6 Aannemer: Financieel administratieve medewerker TOV
Omschrijving functie
Draagt zorg voor de financiële, personele en logistieke administratie van het TOV.

Wie
Medewerker van de aannemer.

Door wie geactiveerd
Wordt door de aannemer geactiveerd.

Taken
§ Bijhouden van alle relevante en benodigde informatie voor de claim van kosten.
§ Bijhouden van de financiële administratie TOV.
§ Bijhouden van de personele administratie TOV.
§ Bijhouden van de logistieke administratie TOV.
§ Bijhouden van een persoonlijk logboek, inclusief urenverantwoording.

Toelichting
§ Zorg dragen voor deugdelijke administratie omtrent gewerkte uren door vrijwilligers in TOV
§ Bij houden van alle gemaakte kosten en uitgaven t.b.v. het TOV (bonnetjes, reden waarom

kosten zijn gemaakt etc.).
§ Financiële administratie zodanig opzetten dat deze gebruikt kan worden door RWS richting

vervuiler om te claimen.

4.7 Vogelasielen: Deskundigen vogelverzorging
Omschrijving functie
De Beheerder vogelverzorging TOV assisteren bij het verzorgen, schoonmaken en rehabiliteren van
besmeurde vogels

Wie
De deskundigen zijn ervaren vrijwilligers van de vogelasielen die op centrale taken (als unithoofd)
worden ingezet. Ook een dierenarts behoort tot deze groep.

Door wie geactiveerd
Bij de opstart door de Beheerder vogelverzorging TOV en daarna door de Coördinator vrijwilligers.

Taken
§ Leiding geven aan de overige vrijwilligers bij het ontvangen, wassen, rehabiliteren en vrijlaten

van vogels.
§ Ontvangen en instrueren van vrijwilligers voor inzet in TOV.
§ Uitvoeren van triage van vogels (bepalen van kansrijke vogels en euthanaseren van

kansarme vogels).
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§ Bespreken met de Beheerder vogelverzorging TOV van de ontwikkelingen.
§ Bijhouden van een persoonlijk logboek, inclusief urenverantwoording.

Toelichting
§ Handelt volgens het standaard protocol vogelkustasielen.
§ Regelt de ontvangst en verzorging van vrijwilligers die zich aanmelden bij het TOV namens

Coördinator Vrijwilligers.
§ Indien nodig wordt overnachting geregeld via de Beheerder verzorging TOV.

4.8 Vrijwilligers: vrijwilligers TOV en strand
Omschrijving functie
Hulpverlening aan besmeurde vogels in het TOV en verzamelen vogels op het strand.

Wie
Er zijn drie soorten vrijwilligers te onderscheiden:

§ Ervaren vrijwilligers die de kern vormen van de bemensing van het TOV; bijvoorbeeld de
getrainde vrijwilligers van de K1vogelkustasielen (wassen spoelen en verzorgen) of de
getrainde vrijwilligers van de K2 en K3 asielen (m.n. vogelverzorging).

§ Ook op het gebied van vogelvangers en verzamelen van dode vogels zijn er ervaren
vrijwilligers. Kenmerk van deze groep is dat ze reeds te boek staan als vrijwilligers bij de
vogelkustasielen of overige vogelasielen of bij de NZG.

§ Zij kunnen optreden als assistenten.
§ Onervaren geregistreerde vrijwilligers. Bijvoorbeeld de vrijwilligers van Blijdorp,

natuurorganisaties, etc.
§ Onervaren niet geregistreerde vrijwilligers die zich aanmelden bij de Coördinator vrijwilligers

Blijdorp, b.v. na een oproep in de media via de contactpersoon RWS.

Door wie geactiveerd
De eerste groep deskundige vrijwilligers (zie 4.7) van de vogelkustasielen (de kern) wordt door de
Beheerder vogelverzorging TOV geactiveerd. Daarna verloopt de oproep van de deskundigen en
overige vrijwilligers via de Coördinator vrijwilligers.

Taken
Vrijwilligers worden ingezet voor de volgende werkzaamheden:

· Het vangen van de nog levende olieslachtoffers op de kust.
· Voor het verzamelen van dode vogels op de kust.
· Voor het transporteren van verzamelde vogels naar het TOV.
· Voor de vogelverzorgingswerkzaamheden in het TOV, zoals opvang, verzorging en vrijlating

van vogels.
· Administratieve doeleinden zoals registratie.
· Algemene ondersteuning (catering e.d.).

Toelichting
· Om snel te kunnen starten in het TOV worden de eerste deskundige vrijwilligers van de

vogelkustasielen door de Beheerder vogelverzorging TOV geactiveerd om hulp te verlenen in
het TOV.

§ Afhankelijk van de behoefte, aangegeven door de Beheerder vogelverzorging TOV, worden
door de Coördinator vrijwilligers, vrijwilligers gemobiliseerd voor de diverse taken in het TOV.

§ Afhankelijk van de behoefte, aangegeven door de Coördinator Besmeurde Vogels Kust,
worden door de Coördinator vrijwilligers, vrijwilligers gemobiliseerd voor de diverse taken op
de kust.

§ Vrijwilligers worden op dagbasis ingezet. Zij kunnen met tussenposen meerdere keren
opgeroepen worden.



Samenwerkingsregeling afhandeling besmeurde vogels
Deel 2: Uitwerking van de operationele aanpak                                                  Versie 159 april
2009

16

5 Organisaties/personen: tactisch en operationeel ondersteunend

5.1 NOIVBD
Omschrijving functie
Tactische inbreng van deskundigheid op het gebied van behandeling besmeurde vogels.
Ten tijde van een incident kan het NOIVBD de beheerder TOV vogelverzorging assisteren.

Wie
Het Diagnostisch Laboratorium van het Nederlands Onderzoek Instituut voor Vogels en Bijzondere
Dieren (NOIVBD) is een onafhankelijk laboratorium en werkt uitsluitend voor vogels, bijzondere
dieren en dierentuindieren en wilde fauna. Het NOIVBD heeft zich gespecialiseerd in pathologisch en
microbiologisch onderzoek van zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, vissen en invertebraten.

Door wie geactiveerd
Door de K1-vogelkustasielen wordt NOIVBD van de situatie op de hoogte gebracht en indien nodig
om ondersteuning verzocht.

Toelichting
§ Geven van adviezen over vogelverzorging.
§ Assisteren bij het regelen van dierenartsen voor een TOV
§ Assisteren van de Beheerder vogelverzorging TOV

5.2 NIOZ
Omschrijving functie
Wetenschappelijke inbreng omtrent de omvang en de milieu-impact van het incident. Tevens
verantwoordelijk voor de wetenschappelijke afhandeling van de dode vogels.

Wie
Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) is bij een incident de aangewezen
deskundige betreffende de mogelijke aanwezigheid van grote concentraties vogels op zee. Met hun
advies en de verificatie vanuit het kustwachtvliegtuig bij een olieverontreiniging kan mogelijk
doelgerichte bestrijding worden toegepast ter verdere voorkoming van het besmeurd raken van de op
zee verblijvende vogels. Tevens kan het NIOZ adviezen geven over de schoonmaakaanpak van de
aangetroffen besmeurde vogels.

Door wie geactiveerd
Door de Chef van de Wacht RWS-NZ wordt het NIOZ in de verificatiefase na een melding gevraagd
hun advies over de situatie te geven. Indien de regeling van kracht wordt verklaard zal de Chef van
de Wacht opdracht geven voor de wetenschappelijke begeleiding. Vaak zal het NIOZ al op de hoogte
zijn door hun relaties met medewerkers van de NZG, of K1-vogelkustasielen .

Toelichting
§ Adviseren over de situatie en mogelijke aanpak op zee.
§ Verzamelen van wetenschappelijk relevante informatie.
§ Onderzoeken van de aangeleverde dode vogels.
§ Opstellen in opdracht van RWS-NZ van een evaluatierapportage over het effect van de ramp

op de vogelpopulatie.

5.3 Sea Alarm
Omschrijving functie
Ten tijde van een incident stelt Sea Alarm kennis over en contacten met het internationale netwerk
aan vogeldeskundigen als adviseur ter beschikking.

Wie
De Stichting Sea Alarm is in 1999 in Nederland opgericht met het doel de internationale expertise te
bundelen en beschikbaar te maken voor het effectief bestrijden van incidenten op zee waarin fauna
betrokken raakt. Daartoe bouwt het werkrelaties op met dierenopvangcentra en wetenschappers in
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Europa en daarbuiten, maar ook met Europese overheden en industrie. Sea Alarm vraagt wereldwijd
aandacht voor het probleem van de “oiled wildlife” en adviseert organisaties over de aanpak

Door wie geactiveerd
Door de gezamenlijke K1-vogelkustasielen wordt Sea Alarm van de situatie op de hoogte gebracht en
indien nodig om kennismatige ondersteuning verzocht.

Toelichting
§ Adviseren over de aanpak en inzet buitenlandse deskundigen.
§ Optreden als contactpersoon buitenland.
§ Op verzoek regelen van buitenlandse ondersteuning.

5.4 LNV
Omschrijving functie
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor het beleid
t.a.v. vogelopvangcentra en soortbescherming. Inbreng van natuurbeheeraspecten in het tactisch
overleg en zonodig verlenen van vergunningen. LNV heeft voor crisissituatie een crisisteam
beschikbaar. Voor de Wadden verzorgt LNV het vervoer van de levende vogels van de eilanden naar
het TOV aan de wal op verzoek van de contactpersoon RWS.

Wie
Het crisisteam is onderdeel van de centrale dienst. Inzet voor de Wadden gebeurt door de directie
Landelijke Diensten Noord.

Door wie geactiveerd
Het crisisteam wordt via het contactnummer door de Chef van de Wacht RWS-NZ benaderd. De
contactpersoon RWS benadert de Landelijke Diensten Noord.

Toelichting
§ Adviseren over de aanpak.
§ Behartigen waar nodig van de belangen van LNV.
§ Inzetten van schepen voor mobilisatie levende vogels van de Waddeneilanden naar de kust

5.5 VOND
Omschrijving functie
Het VOND kan helpen bij het mobiliseren van vrijwilligers

Wie
In 1998 hebben zich een aantal opvangcentra verenigd in de Vereniging van Opvangcentra van Niet-
gedomesticeerde Dieren (VOND). Ze ondersteunen de leden bij hun werk en adviseren overheden,
zoals bij het opstellen van een kwaliteitsprotocol voor het ministerie van LNV.

Door wie geactiveerd
Door de Coördinator vrijwilligers wordt het VOND van de situatie op de hoogte gebracht en indien
nodig geactiveerd.

Toelichting
§ Adviseren over werving vrijwilligers.
§ Assisteren bij het rekruteren van vrijwilligers.


