
AANBEVELINGEN 

De burgemeester van Haarlemmermeer is eindverantwoordelijk voor de veiligheid in de 
gemeente Haarlemmermeer, inclusief Schiphol. Het bestuur van de Veiligheidsregio 
Kennemerland is verantwoordelijk voor de uitvoering van de hulpverlening in Kennemerland, 
waar de gemeente Haarlemmermeer onderdeel van is. 

Op basis van zijn onderzoek doet de Onderzoeksraad de volgende aanbevelingen. 

AANBEVELINGEN AAN HET BESTUUR VAN DE VEILIGHEIDSREGIO KENNEMERLAND: 

1. Zorg dat de in dit rapport genoemde onvolkomenheden snel en adequaat worden 
opgepakt. Deze aanbeveling geldt in het bijzonder voor het Meld-, Informatie- en 
Coördinatiecentrum Kennemerland en voor de Geneeskundige Hulpverlening bij 
Ongevallen en Rampen. Het is van belang dat de opgedragen taken uitvoerbaar zijn en 
aansluiten bij de dagelijkse  routine. 

 
2. Maak met de luchthaven Schiphol bindende werkbare afspraken over het delen van 

informatie met het Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland.  
 
3. De aan- en uitvliegroutes van de luchthaven Schiphol beslaan geografisch vier 

veiligheidsregio’s. Neem de regie om samen met de andere betrokken veiligheidsregio’s 
voor het risicogebied Schiphol één beheersbaar, bovenregionaal crisisplan op te stellen. 

AANBEVELINGEN AAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: 

4. Zorg voor uniforme, landelijke afspraken voor de geneeskundige hulpverlening bij 
grootschalige ongevallen en rampen. De Raad denkt hierbij aan: 
• eenduidige werkwijze voor het registreren van grote aantallen slachtoffers; 
• uniform opschalen van ziekenhuizen in geval van bovenregionale hulpverlening; 
• landelijk gecoördineerde inzet van de mobiel medische teams; 
• inzet van de Landelijke Meldkamer Ambulancezorg. 

 
5. Zorg voor aanpassing van de Leidraad vliegtuigongevallenbestrijding op luchtvaart 

terreinen. Maak een uniforme en landelijke standaard van crisisplannen voor 
luchthaventerreinen en de omgeving daarvan. Ook wordt aanbevolen om te starten met 
een ‘pilot’ voor het gebied rond de luchthaven Schiphol. 

 
6. Slachtoffer registratie is bij kleine ongevallen dagelijks werk voor de hulpverleners. 

Heroverweeg de noodzaak dat gemeenten op een ongevalslocatie slachtoffers registreren 
om invulling te geven aan de wettelijk vastgestelde verantwoordelijkheid. 

 
7. Zorg voor de herinrichting van het gebruik van het C2000 netwerk, zodat dit gericht is op 

grootschalige bovenregionale hulpverlening. Besteed hierbij in het bijzonder aandacht 
aan: 
• het saneren van de veelheid van gespreksgroepen; 
• het uniformeren van de verbindingsschema’s (voor bovenregionale inzet); 
• gespreksdiscipline; 
• het voeren van de regie over de communicatie. 

Beleg daarnaast eenduidig de verantwoordelijkheid om de bovengenoemde maatregelen 
voor de herinrichting van het gebruik van C2000, namens de minister, direct door te 
zetten. 

 



AANBEVELINGEN AAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN DE MINISTER VAN 

VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: 

8. Zorg dat de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen landelijk, uniform 
geregeld wordt, waar het gaat om de bovenregionale inzet van de mobiel medische 
teams, de inzet van bovenregionale ambulancebijstand en het vrijmaken van 
ziekenhuiscapaciteit. 
 

9. Zorg dat bepaald wordt wat landelijk en wat regionaal geregeld wordt. Belangrijke 
uitgangspunten daarbij zijn dat de betrokken regionale meldkamer(s) ontlast wordt(en), 
maar evenzeer dat de restdekking van de hulpverlening voor andere regio’s gewaarborgd 
blijft. 


