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Betreffende internationale samenwerking tussen de Nederlandse gemeenten Brunssum en
Onderbanken enerzijds en de Duitse Kreis Heinsberg anderzijds in geval van een vliegtuigongeval
als bedoeld in het rampbestrijdingsplan AWACS, dat plaatsvindt op het grondgebied van de
gemeente Brunssum, de gemeente Onderbanken of de Kreis Heinsberg.
Aanleiding
Bij een ongeval met een vliegtuig afkomstig van c.q. met bestemming de AWACS-basis
Geilenkirchen op het grondgebied van de gemeente Brunssum, de gemeente Onderbanken of de
Kreis Heinsberg is het voor een adequate hulpverlening noodzakelijk dat de diverse directe en
indirecte bestrijdingsacties van betrokken Nederlandse en Duitse autoriteiten en
hulpverleningsdiensten op elkaar zijn afgestemd.
De afspraken in deze convenant laten onverlet de af in de overeenkomst van 1 juli 2005 tussen de
gemeenten Brunssum en Onderbanken enerzijds en de commandant van de AWACS-basis
anderzijds inzake bijstandsverlening van het Crash-Response-Team van de AWACS-basis in
geval van een ongeval met een NATO-luchtvaartuig of ander militair luchtvaartuig op het
grondgebied van de gemeente Brunssum of Onderbanken.
Afspraken
1. Alarmering
Onmiddellijk nadat het Regionale Alarmcentrale Zuid-Limburg (RAC) te Maastricht (N) en de
Kreisleitstelle te Erkelenz (D) een melding - van de zijde van de AWACS-basis danwel anderszins
- van een vliegtuigongeval als bedoeld hebben ontvangen, alarmeren zij elkaar per fax met
gebruikmaking van de drietalige meldformulieren, zoals ontwikkeld door de werkgroep Openbare
Veiligheid van de Euregio Maas-Rijn. Eveneens verstrekken zij elkaar op deze wijze relevante
vervolginformatie aangaande het incident.
2. Informatieverstrekking op bestuurlijk niveau
Passend binnen de strekking van het bilaterale hulpverleningstractaat uit 1988 tussen Nederland
en Duitsland nemen de piketfunctionaris van het Kabinet van de Commissaris van de Koningin in
Limburg en de Katastrophenschutzdezernent van de Kreisverwaltung Heinsberg zo spoedig
mogelijk na het ongeval telefonisch contact met elkaar op. Zij verstrekken elkaar de benodigde
informatie inzake de aard, omvang en de bestrijding van het ongeval. Indien daartoe aanleiding
bestaat leiden zij voordoende problemen/knelpunten bij de bestrijding van het ongeval door naar
de terzake de bestrijding verantwoordelijke functionarissen in Nederland respectievelijk Duitsland.
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3. Gezamenlijk inzet/optreden Duitse en Nederlandse hulpverleningseenheden
Als het rampterrein zich zowel op Nederlands – als Duits grondgebied bevindt, treden de
leidinggevende van de Nederlandse eenheden, zijnde de (hoofd)officier van de brandweer, en de
leidinggevende van de Duitse eenheden, in principe zijnde de Kreisbrandmeister, terstond met
elkaar in contact en maken afspraken over de gezamenlijke inzetleiding en de te volgen
inzetstrategie.
Bevindt het rampterrein zich daarnaast in de buurt van de AWACS-basis dan neemt, indien
daartoe wordt verzocht, een functionaris van de AWACS-basis aan vorenbedoeld overleg deel.
Vindt een crash plaats op de AWAC-basis dan heeft een functionaris van de AWACS-basis de
leiding.
De eenheden van het Crash-Response-Team van de AWACS-basis stellen zich, overeenkomstig
de hiervoor genoemde overeenkomst uit 1 juli 2005, onder gezag van de functionaris die met de
bestrijding van het ongeval is belast, althans in het geval het rampterrein zich op Nederlands
grondgebied bevindt.
4. Gezamenlijke persconferentie
Indien bij een vliegtuigongeval als bedoeld in dit convenant zowel Nederlandse- als Duitse
hulpverleningseenheden zijn ingezet zal zo snel mogelijk een gezamenlijke persconferentie
worden belegd door de burgemeesters van Brunssum en Onderbanken en de Landrat van de
Kreis Heinsberg. Als het rampterrein zich op het grondgebied van de gemeenten Brunssum en/of
Onderbanken bevindt, dan nemen de voorlichters van deze gemeenten het initiatief tot de
persconferentie. Ligt het rampgebied op Duits grondgebied dan neemt de voorlichter van de
Kreisverwaltung Heinsberg het initiatief.
Bij de persconferentie zijn in ieder geval de voorlichters aanwezig van de gemeenten Brunssum en
Onderbanken en de voorlichter van de Kreisverwaltung Heinsberg.
Inwerkingtreding
Dit convenant treedt in werking op dezelfde dag als het Nederlandse Rampbestrijdingsplan
AWACS, zijnde de datum van ondertekening van dit convenant. De afspraken uit dit convenant zijn
nader uitgewerkt in het Rampbestrijdingsplan AWACS en in het door de Kreis Heinsberg
vastgestelde Sonderschutzplan AWACS.
Het convenant maakt - evenals de overeenkomst inzake bijstandsverlening van het CrashResponse-Team van de AWACS-basis - als bijlage deel uit van beide rampbestrijdingsplannen.
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