
Meer informatie
Meer informatie over de Environmental  
Assessment Module kunt u verkrijgen bij:

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Directie 
Mensenrechten, Goed Bestuur en Humani
taire Hulp, Afdeling Humanitaire Hulp 
tele foon: +31 (0)70 3484262 
fax: +31 (0)70 3486647 
email: dmhhh@minbuza.nl

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer, VROMInspectie, 
Stafafdeling Crisismanagement  
telefoon +31 (0)70 33946 02
fax: +31(0)70 3394589 
email: secretariaatCM@minvrom.nl

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en  
Milieu, centrum Inspectie, Milieu en  
Gezondheidsadvisering (IMG)
telefoon +31(0)30 274 3120
fax: +31 (0)30 2290919 
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De Environmental Assessment Module is een samenwerkingsverband van het ministerie van VROM,  
het ministerie van Buitenlandse Zaken en het RIVM.
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Nederlandse milieu-expertise 
wereldwijd inzetbaar bij rampen



team en de uitrusting in hoge mate mobiel 
zijn. Daarom is gekozen voor twee terrein
voertuigen die beschikbaar zijn gesteld door 
het ministerie van Defensie. Eén voertuig 
is ingericht als mobiele meet en analyse
eenheid, het ander bevat materialen voor 
logistiek en ondersteuning van het team. De 
complete eenheid kan worden vervoerd in een 
transportvliegtuig. De EAM richt zich vooral 
op de middellange en langetermijneffecten 
van milieurampen.

Handzame transportkisten
Zodra na een hulpvraag een team is samen
gesteld, wordt vrijwel meteen vertrokken. 
Om maximaal flexibel te zijn, is de uitrusting 
modulair opgebouwd. Alle apparatuur en 
uitrusting is verpakt in handzame transport
kisten. Voor een inzet waarbij slechts een 
klein team en een deel van de uitrusting nodig 
zijn, kunnen de benodigde materiaalsets ook 
los worden meegenomen. De uitrusting is 
perfect afgestemd op situaties waarmee het 
team te maken kan krijgen. Zo beschikken de 
wagens over technieken voor bemonstering, 
veldmeting en analyses. Uiteraard behoren 
ook verbindings en navigatiemiddelen tot de 
standaarduitrusting: de wagen beschikt over 
een satelliettelefoon en GPS.
 

Snel en gedetailleerd
Met de mobiele meetfaciliteit draagt Neder
land op verschillende gebieden een belangrijk 
steentje bij. Zo kunnen na een (natuur) ramp 
de milieu en gezondheidseffecten snel en 
gedetailleerd in kaart worden gebracht. Het 
team kan een groot aantal chemische stof
fen in verontreinigd materiaal aantonen, en 
adviseert over de aard en het gevaar van de 
verontreiniging. Op locatie kan het team hier
voor terugvallen op de kennis van acht rijks
instituten en rijksdiensten. Zij werken samen 
in het nationaal Beleids Ondersteunend Team 
milieuincidenten (BOTmi). 

Team en training
Een EAMteam bestaat uit een kernteam van 
drie leden; een veldploegleider, een bemon
steringsdeskundige en een chemischanaly
tisch expert. Het team kan naar behoefte met 
aanvullende deskundigheid worden uitgebreid. 
Op dit moment zijn vijftien medewerkers van 
het RIVM opgeleid en getraind om in het kern
team te kunnen worden ingezet. De opleiding 
bereidt medewerkers voor om onder moeilijke 
omstandigheden te werken. Ook de omgang 
met andere culturen krijgt aandacht, evenals 
het functioneren als team onder de VNvlag. 
De verwachting is dat de VN gemiddeld twee 
keer per jaar een beroep zal doen op een EAM
team.

Hulpverzoek
Het inschakelen van de Environmental Assess
ment Module gebeurt altijd op verzoek van de 
VN, of andere internationale organisaties die 
gebruik willen maken van deze expertise. Lan
den mogen echter ook rechtstreeks zélf een 
hulpverzoek aan Nederland richten. Op basis 
van de omvang van de ramp, de schade en de 
hulpbehoefte beoordeelt Buitenlandse Zaken 
de noodzaak van een EAMmissie. VROM be
paalt vervolgens de operationele haalbaarheid. 
In een rampgebied waar al een humanitaire 
hulpverleningsactie van de VN aan de gang is, 
zal het EAMteam vrijwel altijd werken onder 
algehele coördinatie van de VN. 

Natuur- en milieurampen gebeuren overal 
en zijn helaas niet altijd te voorkomen. Na 
zo’n ramp is het belangrijk om zo snel en 
goed mogelijk de gevolgen in kaart te bren-
gen. Daarom staat sinds 1 september 2008 
in Nederland de Environmental Assessment 
Module (EAM) paraat. Deze mobiele meet-
faciliteit voor rampen met gevaarlijke stof-
fen bestaat uit twee terreinwagens met alle 
benodigde uitrusting en drie specialisten. De 
EAM wordt vooral ingezet in landen waar de 
benodigde specialistische kennis of capaci-
teit op het terrein van milieu ontbreekt. 

De EAM is een gezamenlijk initiatief van het 
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer (VROM) en het mi
nisterie van Buitenlandse Zaken (BZ). VROM 
staat internationaal goed bekend als het gaat 
om kennis van milieu en veiligheid. Buiten
landse Zaken beschikt over noodhulpspecia
listen en financiële middelen voor humanitai
re hulp, die op verzoek internationaal kunnen 
worden ingezet voor bijstand en specifieke 
expertise. De intensieve samenwerking tus
sen deze twee ministeries kan nu via de EAM 
nationaal en internationaal worden vormge
geven. 
Vanwege de toenemende internationale vraag 
naar specifieke milieuexpertise tijdens ram
pen, zijn de ministeries een vijfjarig samen
werkingstraject gestart. Buitenlandse Zaken 

is medeinitiatiefnemer, omdat zij beslist over 
de inzet van Nederlandse expertise en midde
len na een internationaal hulpverzoek van ge
troffen landen. Het besluit tot de uiteindelijke 
inzet van de EAM berust bij beide ministeries. 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) zorgt voor de uitvoering en het 
beheer van de EAM.

Het EAM-concept
De EAM is ontwikkeld volgens een uitgekiend 
concept. Gekozen is voor een klein team 
dat snel en flexibel wereldwijd kan worden 
ingezet. Dat concept stelt hoge eisen aan de 
uitrusting en logistiek van het team. Om snel 
en wereldwijd inzetbaar te zijn, moeten het 
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