Factsheet

Crisis Expert Team
Milieu en Drinkwater
(CET-md)
Doel van deze factsheet is om mogelijke
vragenstellers/vraagregisseurs bekend te maken
met het Crisis Expert Team Milieu en Drinkwater
(CET-md) en uit te leggen wat het CET-md voor
hen kan betekenen, hoe het CET-md werkt, en
hoe het CET-md te bereiken is.

24x7 Bereikbaarheid CET-md
Het CET-md is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar
via het Loket CET, dat direct contact legt met de voorzitter CETmd:

088 - 67 88 999
Wanneer bellen met het CET-md?

Het Crisis Expert Team milieu en drinkwater
Bij complexe incidenten op het gebied van milieu en
drinkwater, zoals ernstige milieuverontreinigingen,
verstoringen van de drinkwatervoorziening of de gevolgen van
terroristische aanslagen, kan er bij overheden en andere
instanties behoefte zijn aan gespecialiseerde en op elkaar
afgestemde kennis/advies, afkomstig van meerdere instituten.
Dit levert het CET-md. Ook kan inzet geleverd worden die op
lokaal of regionaal niveau niet beschikbaar is.

De ‘kracht’ van het CET-md
Het CET-md is snel operationeel, kan integrale adviezen leveren
en ondersteuning bieden bij urgente vragen onder andere op
het terrein van milieubescherming, drinkwater,
rampenbestrijding, gezondheid en voedselveiligheid.

Doelgroep CET-md
Het CET-md is bereikbaar voor vragen afkomstig van
veiligheidsregio’s, drinkwaterbedrijven en ministeries die in
geval van calamiteiten of dreiging daarvan behoefte hebben
aan een integraal kennisadvies.
Het CET-md is niet toegankelijk voor publieksvragen.

Het CET-md is o.a. beschikbaar:
• voor geïntegreerd advies indien kennis van meerdere
instituten moet worden gebundeld;
• voor ondersteuning zoals bemonsteren en analyseren van
gevaarlijke stoffen, berekenen van verspreiding van
gevaarlijke stoffen in bijvoorbeeld het (drink)water-systeem,
een gaswolk of een rookpluim;
• voor advies over het gedrag van chemische stoffen en
mogelijke effecten op mens, dier en voedselveiligheid op
korte of lange termijn, ook bij verstoring van de
drinkwatervoorziening.

CET-md (voorzitter en kennisinstituten)
De voorzitter CET-md is een inhoudelijk deskundige met directe
toegang tot alle kennisinstituten in het netwerk.
De deelnemende kennisinstituten van het CET-md zijn:
• Defensie/CEAG - Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid;
• DCMR/LIOGS – Landelijk Informatiepunt Ongevallen
Gevaarlijke Stoffen;
• KNMI - Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut;
• KWR Watercycle Research Institute;
• RIKILT - Instituut voor Voedselveiligheid;
• RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu;
• RWS/WMCN - Watermanagementcentrum Nederland;
• UMC Utrecht/NVIC - Nationaal Vergiftigingen Informatie
Centrum.

Zo werkt het CET-md

Meerdere vragenstellers

Het CET-md werkt netcentrisch, meestal geheel virtueel
(ICAweb), en maakt gebruik van kennisinstituten waar de
adviesvragen worden uitgezet. De deskundigen van de
instituten beantwoorden de vragen, onafhankelijk, vanuit hun
eigen specifieke deskundigheid. De voorztitter integreert de
deeladviezen tot CET-md advies.

Indien meerdere vragenstellers tijdens een incident een vraag
hebben over een zelfde onderwerp, zal de voorzitter CET-md al
vrij snel vragen om vanuit hun midden één coördinerend
vraagregisseur aan te wijzen.
In dit soort situaties wordt ook aangeraden dat vragenstellers
elkaar onderling informeren over hun vraag aan en het advies
van het CET-md (bijv. drinkwater-bedrijven en
veiligheidsregio’s, en andersom).

Vraagregisseur
Voorzitter CET-md
‘expert-to-expert’
Elke veiligheidsregio, ministerie of drinkwaterbedrijf beschikt in
principe over een aangewezen vraagregisseur. Als
vraagregisseur treedt bijvoorbeeld op een AGS, een GAGS, of
een crisismanager van een drinkwaterbedrijf of ministerie.
Voorzitter en vraagregisseur zijn over en weer inhoudelijk
deskundige gesprekspartners voor elkaar.
Schematisch ziet het proces van vraagstelling en advisering er
als volgt uit:

Directe lijnen
Let op: In de eerste fase van een incident of crisis, de acute
fase, kunnen de afzonderlijke kennisinstituten rechtstreeks
benaderd blijven worden voor enkelvoudige adviesvragen
(vragen bestemd voor slechts één instituut) ten behoeve van de
bron- en effectbestrijding. De inhoud van deze contacten
wordt, zodra het CET-md is geactiveerd, integraal gedeeld met
de voorzitter CET-md en de overige CET-md instituten.

integraal advies
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De vraagregisseur:
• maakt vooraf een inschatting of de vragen rond een incident
het activeren van het CET-md rechtvaardigen;
• bundelt de verschillende kennisinhoudelijke vragen vanuit
het veld en prioriteert;
• legt en onderhoudt het contact met de voorzitter van het
CET-md;
• brengt, na ontvangst, het advies van het CET-md in bij het
desbetreffende crisisteam of het crisisbeleidsteam.
De voorzitter CET-md:
• beschikt over de bevoegdheid om het CET-md te activeren;
• integreert de antwoorden en adviezen tot een eenduidig CETmd advies, zonder beleidsafwegingen;
• voegt desgewenst handelingsperspectieven toe aan het
advies.
De voorzitter van het CET-md kan alleen door een aangewezen
vraagregisseur worden benaderd.

Colofon
CET-md en DCC-IenM
Het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (DCC-IenM) is
systeemverantwoordelijk voor het goed Laten functioneren van
het CET-md. Het CET-md is totstandgekomen op basis van het
rapport / Kabinets-standpunt ‘Eenheid in verscheidenheid’
(maart 2013).

Ondersteuning door Bureau CET-md
Het CET-md wordt in algemene zin (in de ‘koude fase’)
ondersteund door het Bureau CET-md, bereikbaar via:
BureauCET@rws.nl.
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