CoThink Event Map: Aanvaring stuw bij Grave op 29 september 2016
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schip

Context
Op donderdagavond
29 december 2016
werd de stuw in de
Maas bij Grave door
een aanvaring
beschadigd.

4. Zorg voor een
coördinerende
veiligheidsregio

Deze Event Map is
gemaakt om het
rapport van de
onderzoeksraad voor
veiligheid en de acties
te visualiseren.
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Omschrijving status
Voorstellen aan
betrokken
gepresenteerd door
Onderzoeksraad.
Klik hier voor de
rapportage.

Gezamelijk incidentenbestrijdingsplan
ontbreekt
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IVS90 voorziet niet in
live tracking
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Stuw beschadigd: 5
jukken komen los
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Stuw gesloten
Binnenvaartschip neemt
afwijkende route tov
planning in IVS90

Niveau Waal te laag

Gevolg
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Stuw laat ongewenst
water door

7. Verbeter
crisisorganisatie binnen
Minister
Rijkswaterstaat

Alleeen IVS90 levert
schip informatie
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Geringe lekkage
benzeen

3. Neem initiatief om
afspraken te maken over
omstandigheden waarin
met gevaarlijke stoffen
mag worden gevaren Minister

I&W

Hulpdiensten niet op de
hoogte van kenmerken
binnenvaartschip

Datum laatste update

Milieu schade

Waterpeil zakt met 3
meter

Wat is de oorzaak dat een
gezamelijk plan
ontbreekt?
Hulp
diensten

Kans op zeer
gevaarlijk incident voor
omgeving
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Zware mist
Hoe kan mist zo'n grote
impact hebben op het
verdere verloop van de
gevolgen?

Schade en overlast
pleziervaartuigen en
woonboten

Schip geladen met
2000 ton benzeen

Betrokken partijen
stemmen acties niet af

Hulpdiensten
overzien niet direct
volle omvang
incident

Stuw tussen Grave en
Sambeek

Financiele schade
vaarverkeer /
bedrijven >
€1.000.000,-

Bijna 12 uur
onduidelijk of vracht
gevaarlijk is

Stuw ligt op grens van 3
gemeenten en 2
veiligheidsregio's

Locatie

Auteur

Kans op gevaarlijk
incident voor de
omgeving

Legenda

300

Binnenvaartschip vaart
tegen stuw bij Grave
Schipper vaart door
ballenlijn voor stuw

Schipper bevind zich
alleen in stuurhuis

3. Neem initiatief om
afspraken te maken over
Minister
volgsystemen

Doorbroken barrière

Mogelijke actie

Mogelijke barrière

Schipper passeert onwel
sluisingang Grave

I&W

Gekozen actie

Schipper ziet
meldingsbord "sluis" niet

Schipper bevind zich
alleen in stuurhuis

Gekozen barrière

Ingevoerde actie

Schipper onwel tussen
kilometer Raai 173 / 174
Dit zijn allen bevorderende omstandigheden
maar het blijft gissen omdat de schipper zelf
niets meer zich herinnert. Daarom zijn deze
gevisualiseerd als mogelijke omstandigheden (=
oorzaken)
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1. Creëer bevoegdheid om
scheepvaart verkeer stil te
leggen

Rijkswaterstaat

Ingevoerde barrière

Schipper kan niet worden
afgelost

Dichte mist

Schipper heeft 13
uur gevaren

5. Maak een aanvaar
risico analyse Minister

Schipper voer
enkel op radar:
vermoeiend

Stuurman heeft niet de
benodigde ervaring om te
varen in mist

I&W

?

Wat is de oorzaak dat de
stuurman de ervaring
mist?

2. Betrek cases "Grave" bij
onderzoek taakbelasting
bemanningsleden

Bewezen actie

Minister
I&W

Bewezen barrière

Aanvullende informatie

