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2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
a) kennis te nemen van de aanbevelingen die voortvloeien uit:
o de onderzoeken van de Inspectie OOV en de Politieacademie naar aanleiding van het
incident in De Ridderhof en
o de systeemtest Paperclip die is geanalyseerd door onderzoeksbureau Cuijpers (mede in
relatie tot het rapport RADAR).
b) vast te stellen het rapport over de systeemtest Paperclip door bureau Cuijpers
c) kennis te nemen van de beleidsreactie
d) vast te stellen dat verreweg de meeste aanbevelingen uit de onderzoeken reeds worden gedekt
door het vastgestelde Regionaal Beleidsplan VRHM en dat de benodigde verbetering op het
gebied van alarmeren en opschalen een aanvullend beleidsvoornemen is. Op het gebied van
Opleiden, Trainen en Oefenen en Crisiscommunicatie kan met het verleggen van accenten in de
komende jaarplannen recht worden gedaan aan de aanbevelingen uit de onderzoeken.
In week 44 (vanaf maandag 29 oktober) ontvangt de VRHM het concept-regiobeeld/ Staat van de
rampenbestrijding van Inspectie VenJ (voorheen IOOV). De oorspronkelijke planning hiervan was
begin oktober. Op basis van het regiobeeld wordt nog bekeken of de beleidsreactie aanpassing
behoeft (het regiobeeld maakt duidelijk of de operationele prestaties van de VRHM, zoals o.a.
getoetst in de systeemtest Paperclip, verbeterd zijn sinds de systeemtest RADAR (2009).

3. Toelichting op het besluit
Uit onderzoeken naar de prestaties van de veiligheidsregio Hollands Midden (en andere betrokken
organisaties) ten tijde van een voorgevallen incident of een oefensituatie kan lering worden getrokken
over aspecten die aandacht en/of verbetering behoeven. Op dit principe is de Opleidings-, Trainings
en Oefensystematiek (OTO) en de (nu te herziene) evaluatiesystematiek van de VRHM gebaseerd.
De onderzoeken naar het optreden ten tijde van het schietincident in De Ridderhof en de systeemtest
Paperclip bieden bij uitstek de gelegenheid te zien ‘hoe de veiligheidsregio Hollands Midden er nu
voor staat’ en op welke terreinen verbetering moet of kan plaatsvinden. Daarom wordt de analyse van
de constateringen en aanbevelingen uit deze onderzoeken ter kennisneming aan het bestuur van de
veiligheidsregio voorgelegd en een samenhangende beleidsreactie en verbetervoorstel ter
besluitvorming aangeboden. We willen immers leren van het verleden, zodat we in de toekomst (nog)
betere resultaten boeken.
Op voorhand is het goed te realiseren dat deze notitie zich richt op lessen die nog te leren zijn; Echter
de algemene conclusie die mag worden getrokken uit de onderzoeken naar het schietincident en de
systeemtest Paperclip is dat de veiligheidsregio Hollands Midden een goede prestatie neerzet ten tijde
van crises!
De uitvoering van veel van de aanbevelingen, hebben al een plaats in het door de VRHM vastgestelde
Regionaal Beleidsplan. Op het gebied van alarmeren en opschalen moet een verbeterslag
plaatsvinden, die niet specifiek in het Beleidsplan is genoemd en die dus als aanvullend
beleidsvoornemen vastgesteld moet worden. De veiligheidsdirectie zal toezien op de uitvoering van dit
beleidsvoornemen (start met analyse en verbetervoorstel). Op andere gebieden waarop
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aanbevelingen van toepassing zijn (versterken partnerschappen, Opleiden, Trainen en Oefenen en
Crisiscommunicatie), kunnen met de aanbevelingen uit de onderzoeken de accenten (in de
jaarplannen) zodanig worden gelegd/verlegd, dat binnen de gekozen ontwikkeling recht gedaan wordt
aan de aanbevelingen. Dat betekent dat de desbetreffende werkgroepen in hun jaarplannen aandacht
hebben voor de uitwerking van de aanbeveling. Conform die systematiek zal ook de monitoring van de
uitvoering plaatsvinden.
Deze notitie richt zich op de hoofdlijnen van de onderzoeken en de daarvan voor het bestuur van
belang zijnde ontwikkeling die daaruit voortvloeit. In het gepresenteerde overzicht zijn ook ‘kleinere’
acties benoemd die zullen worden uitgezet.

4. Kader
In bijlage 1 treft u een overzicht aan van de aanbevelingen uit de onderzoeken van de Inspectie OOV
en de Politieacademie naar het schietincident en de belangrijkste aanbevelingen uit de systeemtest
Paperclip. Bij elke aanbeveling is aangegeven welke actie nu moet worden (of reeds is) ondernomen
en wie daarvoor verantwoordelijk is. In paragraaf 4.1 treft u een korte weergave van de belangrijkste
aanbevelingen per thema die voortkomen uit de onderzoeken naar het schietincident in De Ridderhof.
In 4.2 vindt u de samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit de systeemtest Paperclip. In 4.3
beschrijven we op welke manier de veiligheidsregio Hollands Midden omgaat met de aanbevelingen in
relatie tot het Regionaal Beleidsplan.
4.1 Samenvatting aanbevelingen onderzoeken Inspectie OOV en Politieacademie naar
schietincident
Algemeen
Crisisbeheersing is een vak apart. Niet alleen voor de mensen die hun werk uitvoeren op de plaats
van het incident of die betrokken zijn bij opvang van slachtoffers, maar ook voor bestuurders en
leidinggevenden die in een (regionaal) beleidsteam bijdragen aan het ‘beheersen van de crisis’. In het
beleidsteam moeten, onder hoge (media)druk en in veel gevallen zonder complete informatiepositie,
beslissingen worden genomen of betekenis worden gegeven aan genomen beslissingen. In dit geval
bijvoorbeeld over (het terugdraaien van) de ontruiming van winkelcentra en over de berging van
lichamen van slachtoffers. Daarbij spelen meerdere belangen, die afgewogen moeten worden.
Dilemma’s. Aanbevelingen uit het onderzoek richten zich op het (h)erkennen van het dilemma, het
inwinnen van beschikbare informatie en een zorgvuldig besluitvormingsproces. De beste oplossing
bestaat niet in dit geval. Maar het beleidsteam moet wel een gewogen beslissing nemen waarbij
meerdere (tegenstrijdige) belangen in het geding zijn. Dat lukt het best als voor alle partijen ‘de
belangen van de ander’ helder zijn en men – binnen de mogelijkheden – weet wat en waarom de
ander doet wat die doet. Tops beveelt aan het bewustzijn van dit ‘dilemma-achtige’ karakter tijdens
een crisis te bevorderen en te oefenen in het omgaan met dilemma’s ((h)erkennen, expliciteren,
informeren, uiteen rafelen, zorgvuldig beslissen). Leer belangen van partners kennen en wees bereid
de ander te informeren over de belangen en werkwijze van de eigen organisatie. Specifiek geven de
onderzoeken aan dat de betrokkenheid van het OM bij crisisbeheersing verder geïntensiveerd en
geprofessionaliseerd moet worden. Convenanten zijn een goed en noodzakelijk uitgangspunt voor de
samenwerking met partners tijdens crises, het is alleen niet voldoende. Leer elkaar en elkaars
organisatie kennen bij voorkeur in de dagelijkse praktijk en oefen.
Opleiden Trainen Oefenen
Naast de genoemde intensivering van het leren omgaan met dilemma-achtige situaties én het leren
kennen van elkaars organisatie, zijn er ook aanbevelingen op het gebied van Opleiden, Trainen en
Oefenen, die specifiek zijn gericht op de politie en als zodanig niet zozeer bedoeld voor de
verbetercyclus van de veiligheidsregio. Agenten moeten vooral voorbereid worden op potentieel
gevaarlijke situaties waar ze met regelmaat mee te maken krijgen (en dus niet alleen op zeldzame
situaties) en daarbij moet expliciet aandacht zijn voor het dilemma tussen handelend optreden
(voorkomen slachtoffers) en eigen veiligheid. In Hollands Midden hebben alle executieve
politiefunctionarissen (samen met die van Haaglanden) inmiddels een AMOK-training gevolgd. Bij de
ontwikkeling van de Nationale Politie zal ook de visie op het voorbereiden op potentieel gevaarlijke
situaties worden meegenomen, als onderdeel van de vraag hoe politieambtenaren goed worden
toegerust voor hun taak.
Leiding en coördinatie
Professionele veerkracht en intuïtie op het moment dat het incident zich voordoet kunnen op
gespannen voet staan met afspraken uit plannen en procedures. Tops beschrijft dat professionele
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intuïtie gebaseerd is op een breed scala aan ervaringen. Daarmee is ook de grens geduid. Bij nieuwe
en afwijkende incidenten zijn ervaringen uit het verleden (met andersoortige incidenten) niet altijd de
garantie voor professioneel handelen in heden (en toekomst). Helder is dat binnen de mogelijkheden
van de bestaande structuur van de crisisorganisatie de ruimte voor improviseren moet worden benut.
Het is nodig deze improvisatieruimte wel binnen de afgesproken structuur te duiden en af te stemmen.
De vaste structuur die we met elkaar hebben opgebouwd kan een belangrijke bijdrage leveren aan het
snel boven de chaos uitkomen. Men kent immers in deze structuur elkaars rollen, taken en
verantwoordelijkheden.
Een tweede thema bij het onderwerp ‘leiding en coördinatie’ is de omvang van het beleidsteam (BT)
en de relatie tussen het beleidsteam en de lokale driehoek. De vraag is of de huidige planvorming
hierop moet worden aangepast (Tops spreekt over herdefiniëring van omvang en betekenis
beleidsteam). Meer dan de omvang is de rol van het BT een aandachtspunt. Veel beslissingen worden
op operationeel/tactisch niveau genomen en uitgevoerd. Voor het BT zijn duiding, betekenisgeving,
(strategische) crisiscommunicatie van groot belang.
In de relatie tussen het BT en de driehoek is het bewustzijn van de spanning die dit op kan leveren al
voldoende. Dit bespreekbaar maken (Tops spreekt over meta-besluitvorming) en daar het proces van
besluitvorming, de (belangen van) betrokkenen en de samenwerking duiden, heeft meer zin dan het
aanpassen van procedures.
Planvorming
De aanbevelingen rondom planvorming betreffen vooral de afronding en implementatie van het
regionaal crisisplan (RCP). Ten tijde van het schietincident was sprake van een overgangsfase van de
oude naar de nieuwe crisisorganisatie. Het traject van afronding en implementatie RCP loopt. De
implementatie, vooral maar niet alleen voor het gemeentelijk proces bevolkingszorg, verdient en krijgt
in 2012 en ook daarna extra aandacht. Er zijn twee belangrijke aandachtspunten te duiden. Allereerst
de aanscherping en borging van de alarmeringsprocedure in het RCP (zie ook ‘op- en afschalen,
melden en alarmeren’). Dat gaat ook over de afspraken wie, wat doet bij opschaling op initiatief van de
gemeente naar GRIP 3 en over de opschaling en alarmering bij GRIP 4. Het tweede punt is de
(continue) monitoring of de crisisorganisatie zoals opgezet in het RCP in de praktijk bij incidenten en
oefeningen ook werkt zoals is bedoeld. Het (multidisciplinair) evalueren wordt op dit moment opnieuw
opgezet. Het vervolgens organiseren van momenten om, in retrospectief maar ook met het oog op
nieuwe ontwikkelingen, het RCP onder de loep te nemen, kan bijdragen aan het vergroten van de
kwaliteit, effectiviteit en efficiency van de crisisorganisatie.
Op- en afschalen, melden en alarmeren
De melding van een incident, zoals het schietincident in De Ridderhof, brengt een grote hectiek met
zich mee, ook op de meldkamer. Omdat de alarmering van de crisisbeheersingsorganisatie niet ‘met
één druk op de knop’ wordt gedaan, bestaat de mogelijkheid dat in de hectiek vergeten wordt
onderdelen van de crisisbeheersingsorganisatie te alarmeren. Naast alle genomen maatregelen (rol
calamiteitencoördinator, calamiteitenmeldkamer) is het dus van belang de alarmeringsprocedure zo
eenvoudig mogelijk te organiseren (dus zoveel mogelijk wel met één druk op de knop) om te
voorkomen dat functionarissen worden vergeten. Ook andere partijen dan de klassieke partners in
crisisbeheersing worden bij een dergelijk incident vroeger of later gealarmeerd. Voor alle partijen
waarvoor dat van toepassing is (in dit geval de inzet van externe zorgaanbieders), moeten ook
afspraken worden gemaakt over de opkomsttijden, zodat daarover helderheid bestaat bij anderen die
daarvan afhankelijk zijn.
En niet nieuw, maar nog steeds actueel: schaal direct groot op bij een ‘grootschalig incident’. Daarbij
moet het onderscheid tussen de GRIP-opschaling (criteria voor opschaling bekend) en operationele
opschaling (eventueel monodisciplinair, zoals meldkamer, inschakelen landelijk team forensische
opsporing) helder zijn. Maar denk ook aan het direct groot organiseren van de nazorg aan betrokken
medewerkers. Afschalen kan altijd nog, maar een tekort aan medewerkers bij de start wreekt zich
vaak bij de afhandeling van het incident.
Informatievoorziening
Er zijn diverse lessen geleerd over (de procedures van) informatiedeling tijdens het schietincident in
de Ridderhof. Op het gebied van de gewonden en overleden slachtoffers dient een procedure
afgesproken te worden hoe dit vorm moet krijgen en dient het gebruik van de gewondenkaart
bevorderd te worden. Geconstateerd is verder dat het LCMS nagenoeg niet gebruikt is. Verklaringen
zijn onbekendheid enerzijds en vertrouwelijkheid anderzijds. Bekend worden en oefenen met het
systeem dient verder vorm te krijgen. De doorontwikkeling van netcentrisch werken maakt het
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noodzakelijk een werkwijze voor het omgaan met vertrouwelijke informatie te ontwikkelen.Dit is ook op
landelijk niveau een aandachtspunt.
Crisiscommunicatie
Ten aanzien van crisiscommunicatie merken de onderzoekers op dat een transparante communicatie
richting direct betrokkenen, intern of extern, van groot belang is. Zeker als het gaat om dilemma’s (zie
kopje ‘algemeen’). Dilemma’s dienen gedeeld te worden, alsmede de voortgang van bepaalde zaken.
Ook als hierover nog weinig duidelijkheid verschaft kan worden. Binnen de trainingen voor
crisiscommunicatie wordt hieraan aandacht besteed.
Een tweede aanbeveling is het organiseren van één platform waarbinnen alle communicatieadviseurs
van de betrokken partijen de activiteiten met elkaar afstemmen. Het actiecentrum Voorlichting is
hiervoor uitermate geschikt. Het verdient aanbeveling reeds in de ‘koude fase’ de samenwerking met
alle partners te zoeken zodat de afstemming in de ‘warme fase’ op natuurlijke wijze ontstaat.
Slachtofferinformatie blijft een belangrijk aandachtspunt. Hieraan moet voldoende aandacht worden
besteed in de trainingen crisiscommunicatie.
Tot slot wordt het belang van een goede omgevingsanalyse en ‘rumor control’ benadrukt. Beide
vereisen het gebruik van sociale media. Hieraan wordt reeds aandacht besteed in de training van de
hoofden Actiecentrum Voorlichting. Belangrijk aandachtspunt daarbij is het mandaat van het
actiecentrum (m.u.v. het geven van slachtofferinformatie). Het toenemende gebruik van sociale media
vereist een snelle reactie. Gedetailleerde afstemming in het beleidsteam is dan niet mogelijk.
4.2 Bevindingen systeemtest Paperclip
In bijlage 2 treft u het rapport van de bevindingen van de systeemtest Paperclip aan.
De systeemtest Paperclip is uitgevoerd door een extern bureau (Cuijpers). De VRHM is wettelijk
verplicht jaarlijks de hoofdstructuur van de crisisorganisatie aan een systeemtest te onderwerpen.
Voor deze test waren de volgende oefendoelen vooraf benoemd:
- alarmering en opkomst
- communicatie/afstemming binnen en tussen teams
- leiding en coördinatie
- rol en rolvastheid van individuen en teams
Belangrijke constatering is dat in de vergelijking met de systeemtest RADAR (uitgevoerd door de
inspectie OOV in mei 2009) er op veel punten een verbetering in presteren is te zien. De
hoofdstructuur van de crisisorganisatie staat en op het gebied van informatiemanagement is een grote
stap gezet. Hieronder vindt u een beschrijving van de hoofdlijn van de belangrijkste bevindingen uit de
rapportage, aangevuld met de verbeterpunten die hieruit te duiden zijn.
Alarmeren en opkomst
Deze processen zijn niet optimaal verlopen. Betrokkenen zijn soms niet of te laat gealarmeerd. Met
name binnen het Copi en het ROT is de opkomsttijd door verschillende deelnemers niet gehaald. Dat
heeft deels te maken met spelverwarring die tijdens een oefening kan ontstaan. Onduidelijkheid over
opkomstlocatie, onduidelijke pager berichtgeving bij alarmering hebben een rol gespeeld. Daarnaast is
het technisch nog niet mogelijk om met één druk op de knop de gehele crisisorganisatie te alarmeren
waardoor sommige betrokken partijen niet of laat worden gealarmeerd. Het vereenvoudigen én
borgen van de alarmeringsprocedure, ondersteund door de techniek is daarmee een belangrijke
verbeterpunt. Bijzonder punt van aandacht is daarbij de GRIP 4 situatie. Een ander belangrijk
verbeterpunt is te borgen dat opkomsttijden bij incidenten en oefeningen actief worden gemonitord.
Een element dat tijdens Paperclip een rol heeft gespeeld is de bezetting van de GMK. Daarin is
inmiddels voor de rode en witte kolom een aanpassing gedaan door de minimale tafelbezetting van 1
naar 2 personen op te hogen.
Communicatie/afstemming binnen en tussen teams
In het evaluatierapport is als eindconclusie opgenomen dat er op dit punt weinig problemen zijn
geweest. Toch spreekt het rapport elders over minder goede afstemming tussen ROT en CoPI en
tussen het ROT en het team bevolkingszorg (TBZ). Dit zijn bekende implementatiethema’s rondom
het deelproces bevolkingszorg en informatiemanagement die in het komende jaar blijvend aandacht
krijgen. Een bijzonder aandachtspunt op het gebied van informatiemanagement is de
informatiemanager van het RBT. Tijdigheid en kwaliteit zijn voor deze functie van groot belang. Het
verdient aanbeveling voor deze functie te onderzoeken hoe daar verbeteringen zijn te realiseren.
Leiding en coördinatie
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De oefenleiding constateert dat op dit punt geen aandachtspunten te noemen zijn. De voorzitters van
de verschillende teams (TBZ/CoPI/ROT/RBT) hebben naar behoren gefunctioneerd.
Rol en rolvastheid van individuen en teams
De conclusie van het bureau Cuijpers is dat door oefening en opleiding de rollen en taken voor de
verschillende teams en individuen redelijk bekend zijn. Hieraan behoeft geen verbeterpunt te worden
gekoppeld. De inspanningen op het gebied van opleiden, trainen en oefenen (OTO) zijn geborgd in
het OTO beleids- en jaarplan.
Beheer crisisruimten
Hoewel de rapportage van Cuijpers hier niet over spreekt zijn voor de inrichting en het beheer van de
crisisruimten van het ROT en RBT, geven deelnemers aan de oefening aan dat hierin nog een aantal
verbeteringen aan te brengen. De leesbaarheid van het scherm in de RBT, het beschikbaar hebben
van goed werkende WiFi, het uitvoeren van periodieke testen op de werking van de apparatuur zijn
daarbij zaken die aandacht verdienen.
In de (opvraagbare) bijlage 3 is een overzicht aan van de leerpunten en aanbevelingen van de
systeemtest Paperclip opgenomen, waarbij een vergelijking is gemaakt met de bevindingen uit
RADAR (2009).
4.3 Wat doet de VRHM met de aanbevelingen?
Het versterken van (vitale) partnerschappen is één van de vier beleidsprioriteiten van de VRHM. Die
versterking beperkt zich niet tot het afsluiten van een convenant met partners, maar betekent ook dat
de partners en VRHM zich inspannen elkaar(s organisatie) beter te leren kennen en afspraken te
maken waardoor men weet wat men van elkaar kan en mag verwachten. Specifiek is de VRHM
samen met het Openbaar Ministerie bezig om de rol van het OM als volwaardige partner in
crisisbeheersing vorm en inhoud te geven. Op die punten sluit het vastgestelde beleid voldoende aan
bij de aanbevelingen uit de onderzoeken. Aan de werkgroep Multidisciplinair Opleiden, Trainen en
Oefenen (MDOTO) zal opdracht worden gegeven te onderzoeken hoe ‘het versterken van de
vaardigheden om te kunnen omgaan met dilemma’s’ een plek kan krijgen in het OTO-jaarplan van
2013 en de jaren erna. Ook zal op (R)BT-oefenmomenten gesproken gaan worden over de rol van het
BT en over de relatie tussen BT en driehoek. Het is niet nodig beleidsaanpassingen te doen, wel is
van belang dat accenten gelegd worden op thema’s die belangrijk gebleken zijn.
Zowel uit de onderzoeken naar het schietincident als in de systeemtest Paperclip is gebleken dat de
alarmering en de rol van de meldkamer bij de opschaling een punt van aandacht is. De
Gemeenschappelijke Meldkamer analyseert op dit moment welke technische, organisatorische of
andere oorzaken ten grondslag liggen aan de gebleken tekortkomingen. Op basis van die analyse zal
een voorstel worden geformuleerd om de alarmering te verbeteren en - indien nodig - de van
toepassing zijnde planvorming, generiek of specifiek aan te passen. De veiligheidsdirectie bewaakt
deze actie. Daarbij zal op dit specifieke punt de kwaliteitszorg worden geïntensiveerd, met als insteek
de wettelijke eisen op het gebied van alarmering en opschaling in GRIP-situaties te monitoren. Deze
verbeteracties zijn aanvullend op het vastgestelde beleidsplan.
De aanbevelingen op het gebied van crisiscommunicatie passen uitstekend binnen de in het
beleidsplan vastgestelde versterking van crisiscommunicatie. Niet alleen binnen de VRHM maar ook
landelijk is de doorontwikkeling van crisiscommunicatie inmiddels op stoom. De aanbevelingen uit de
onderzoeken leiden vooral tot een aanscherping van het multidisciplinaire karakter van
crisiscommunicatie en deze richting zal dan ook worden meegenomen in de uitvoering van het
vastgestelde beleid.
Ook de aanbevelingen op het gevied van informatievoorziening passen binnen de activiteiten die
vanuit de beleidsprioriteit informatiemanagement de komende jaren worden opgepakt.
Het borgen van het structurele beheer van de crisisruimten ROT en RBT en de daar nog te realiseren
(technische) verbeteringen worden opgepakt.

5. Consequenties
De voorliggende beslisnotitie heeft geen consequenties. Als gevolg van een akkoord op van deze
beslisnotitie zal aan de Veiligheidsdirectie een analyse en voorstel voor de verbetering van de
prestaties op het gebied van alarmering en opschaling en de monitoring van de prestaties op dat
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gebied worden gedaan. De uitvoering van dat voorstel zouden financiële, personele of andere
consequenties met zich kunnen meebrengen. De andere verbeteracties worden meegenomen in de
jaarplannen van de betreffende werkgroepen en vallen binnen het vastgestelde beleids- en financiële
kader.
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6. Aandachtspunten / risico’s
-

7. Implementatie en communicatie
A. Implementatie: De veiligheidsdirectie (en het Hoofdenoverleg als ‘ambtelijke voorbereiding’
daarop) ziet erop toe dat zij een analyse en verbetervoorstel ontvangt op het gebied van
alarmeren en opschalen, waarin ook de monitoring van de prestaties wordt meegenomen. Voorts
ziet de veiligheidsdirecte erop toe dat in de jaarplannen van de genoemde werkgroepen de
gevraagde accenten zijn benoemd.
B. Communicatie: Akkoord op deze beslissing noodzaakt niet tot specifieke communicatie binnen de
veiligheidsregio Hollands Midden (behalve dan de – gebruikelijke – terugkoppeling van deze
beslissing aan betrokkenen). De tekst uit deze notitie zal worden gebruikt voor het formuleren van
een beleidsreactie richting de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid naar aanleiding van de
resultaten uit de systeemtest Paperclip.

8. Bijlagen
bijgevoegd
1. Overzicht aanbevelingen onderzoeken Politieacademie en Inspectie OOV n.a.v. schietincident
Ridderhof en de systeemtest Paperclip dd september 2012.
2. Rapport Cuijpers, systeemtest Papercip, dd oktober 2012
3. Overzicht afkortingen bij beleidsreactie
opvraagbaar
4. Overzicht resultaten systeemtest Paperclip versus resultaten RADAR
5. Schietincident in ‘De Ridderhof’ Alphen aan den Rijn, Inspectie Openbare Orde en Veiligheid,
november 2011
6. Lessen in Crisisbeheersing, Dilemma’s uit het schietdrama in Alphen aan den Rijn, M. van
Duin, P. Tops, V. Wijkhuijs, en anderen, 2012

9. Historie besluitvorming
•
•
•
•

DB 11 oktober: kennisgenomen van de notitie en doorgeleid naar het AB
DB 6 september 2012: presentatie bevindingen Paperclip in relatie tot resultaten onderzoek
RADAR
DB 31 mei: mondelinge terugkoppeling bevindingen systeemtest Paperclip
DB 19 april: ter informatie overzicht IOOV-aanbevelingen
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Systeemtest Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Inleiding
Op woensdag 16 mei 2012 heeft de Veiligheidsregio Hollands Midden
een onverwachte systeemtest georganiseerd voor:
 De Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK).
 Een Commando Plaats Incident (CoPI).
 Het Regionaal Operationeel Team (ROT).
 Een Gemeentelijk Beleidsteam (GBT).
 Twee Teams Bevolkingszorg (TBz) van de gemeenten
Noordwijk en Noordwijkerhout.
 Twee actiecentra Communicatie van de gemeenten Noordwijk
en Noordwijkerhout.
 Het Regionaal Beleidsteam (RBT).

2. Oefenopzet en –doel
Oefenopzet
Zoals we hiervoor aangegeven hebben, betrof het een oefening voor
de leden van meerdere teams (de deelnemers). Voor deze oefening
zijn de noodzakelijke werkafspraken gemaakt zoals het aanrijden in
PRIO 3 (dat wil zeggen, geen gebruik van optische en
geluidssignalen). Voor alle duidelijkheid, de deelnemers waren niet op
de hoogte van datum en tijdstip van de oefening.
Een responseteam of oefencel heeft tegenspel geboden op basis van
een fictieve casus. Het responseteam heeft de overige betrokkenen
gesimuleerd. Bijvoorbeeld andere teams, organisaties, instanties en de
‘getroffen burgers’. Omstreeks 05.00 uur hebben leden van het
responseteam als ‘verontruste burgers’ 112 gebeld en een grote brand
gemeld bij de Gemeenschappelijke Meldkamer. Dit betekende de start
van de oefening.
Oefendoelen
De oefendoelen voor deze systeemtest waren:
1. Alarmering en opkomst.
2. Communicatie en afstemming binnen het eigen team.
3. Communicatie en afstemming tussen de teams onderling.
4. Leiding en coördinatie.
5. Rol en rolvastheid van individuen en teams.
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3. Opzet scenario incident.
Voorwaarden aan het scenario incident waren:
1. Het moet gaan om een groot en complex incident.
2. Er moet een groot aantal slachtoffers ontstaan.
3. Het scenario is geschreven op basis van een combinatie van de
volgende ramptypen:
 Een brand in een groot natuurgebied met aangrenzend
campings, hotels en gebouwen in de bebouwde kom.
 Een ongeval met gevaarlijke stoffen (butaan of propaan).
 De betrokkenheid van op het grondgebied van twee
gemeenten.
Dit zijn de ramptypen die in iedere regio in Nederland zouden kunnen
plaatsvinden. Voor de praktijktoets-scenario’s worden meerdere van
deze ramptypen gecombineerd, zodat alle diensten grootschalig in
actie zouden moeten komen.
In de bossen van Katwijk en Noordwijk is het risico aanwezig voor
een (grote) bosbrand. De regio onderkent het risico dat een bosbrand
in hun verzorgingsgebied kan leiden tot een groot incident.
Door de aanwezigheid van het uitgestrekte natuurgebied, de
aanwezigheid van butaan / propaan en veel recreanten is voor een
scenario gekozen, waarbij een bosbrand zich zodanig uitbreidt dat
opschaling tot het hoogste GRIP-niveau noodzakelijk kan / zal zijn.
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4. Meldingen en informatie rampterrein.
Het scenario werd aan de hulpdiensten duidelijk gemaakt aan de hand
van meldingen. Een aantal meldingen was cruciaal om de
hulpverleners inzicht te verschaffen in wat er was gebeurd en om hen
op het spoor te zetten van de complicaties. Daarnaast kwam een groot
aantal meldingen binnen die niet of niet veel bijdroegen aan het beeld
dat de meldkamer kon krijgen over het incident.
Deze meldingen hebben allemaal een bron gekend en voor het verloop
van het scenario noodzakelijke informatie bevat. De meldingen waren
afkomstig van personen die op een of andere manier waren betrokken
bij het voorval.
Op de meldkamer kwamen meldingen binnen van:
a) Passanten en omstanders.
b) Medewerkers van de campings en de hotels.
c) Bewoners van het vakantiepark Jacarja.
d) In paniek vluchtende bewoners van het park.
e) Gewonden (brandwonden, met kneuzingen, blauwe plekken
doordat ze in de paniek onder de voet gelopen zijn en met
botbreuken).
f) Omwonenden, die de aanwezigheid van gasflessen in stacaravans
en ontploffingen van vermoedelijk gasflessen meldden.
g) Omstanders/getuigen die een beeld schetsten dat al bekend was.
h) Nieuwsgierigen die wilden weten wat er aan de hand is.
i) Bezorgde burgers die advies wilden.
j) Zogenaamde grappenmakers.
Deze meldingen waren bedoeld om de organisatie op de meldkamer te
confronteren met een ongewoon grote hoeveelheid meldingen. Dit
heeft consequenties gehad voor de manier waarop de werkzaamheden
worden uitgevoerd.
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5. Voorval (casus)
De deelnemers waren vooraf niet op de hoogte gesteld van het
onderwerp van de oefening.
Weer
Het is 16 mei 2012, circa 12° Celsius, het is droog weer en er waait
een stevige wind, krachtig tot hard uit noordwestelijke richting. Het
heeft gedurende drie weken niet of nauwelijks geregend.
Incident
Omstreeks 05:00 uur meldt een automobilist op de Randweg in
Noordwijk dat er ‘in het donker aan de horizon’ bij de Noordwijkse
Golfclub een helderrode gloed te zien is. Direct daarna komen
meerdere meldingen van een sterke brandgeur in het duingebied.
Om 05.04 uur meldt een getuige dat er in het bos brand is bij de
excursieschuur van Staatsbosbeheer in de buurt van de Randweg in
Noordwijk. De harde wind zorgt er voor dat door vliegvuur
omliggende bossen snel in brand raken. Er ontstaat zowel kroonvuur
als brand in de onderliggende vegetatie.

Beeld brongebied alarmering (bij alarmering)

Veiligheidsregio Hollands Midden
Evaluatierapport Systeemtest 16 mei 2012 versie 5.0

5

Met een hoge snelheid verspreiden de natuurbranden zich in
zuidoostelijke richting. De branden en de enorme rookontwikkeling
gaan snel in de richting van een aantal vakantieparken, campings,
hotels en woningen. De burgers in het effectgebied klagen over een
irritante lucht. Ook klagen ze over de rookwolken, die over hun
(vakantie-) woningen en bedrijven komen.
In de gemeente Noordwijk zijn de eerste media aanwezig. De
omroepen besteden in hun uitzendingen veel aandacht aan de brand in
de gemeente Noordwijk.
De exacte oorzaak van de brand is niet bekend. Het gerucht gaat dat
hier sprake is van een misdrijf (brandstichtingen).
Onder de aanwezigen op en in de campings, vakantieparken en hotels
ontstaat grote onrust en lichte paniek. Op de wegen in de directe
omgeving en onder de rook van de brand ontstaan opstoppingen en
vinden meerdere kleine aanrijdingen plaats.
Doordat de vakantieparken en campings lastig te bereiken zijn
(slechts door smalle verharde wegen) kan de brand zich in
betrekkelijk korte tijd ontwikkelen tot een zeer grote brand met
uitbreidingen naar de nabij gelegen campings en bungalowparken en
het bosgebied’.

Beeld brongebied alarmering (T + 90 - 120 minuten)
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6. Toetsingskader
In de eerste helft van 2010 heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie
(Inspectie VenJ) de ‘Staat van de rampenbestrijding 2010’ opgeleverd.
In dit document wordt onder meer per regio beschreven wat de
operationele prestaties zijn op het terrein van de rampenbestrijding,
bezien vanuit de vereisten van de Wet Veiligheidsregio’s en het
Besluit veiligheidsregio’s.
De onderzoeksmethodiek die aan de ’Staat’ ten grondslag ligt, is
ontworpen binnen het deelproject RADAR. Een wezenlijk onderdeel
van de methodiek is het toetsingskader. Dit toetsingskader is
voortdurend beschikbaar 1 geweest zodat regio’s zich konden
oriënteren en voorbereiden op het RADAR-onderzoek.
Met het opleveren van de ‘Staat van de rampenbestrijding 2010’ komt
geen einde aan het systematisch toezicht van de Inspectie VenJ op dit
onderwerp. Wel zal in de aanloop naar de ’Staat van de
rampenbestrijding 2012’ de methodiek veranderen: het inzichtelijk
maken van de kwaliteit van de rampenbestrijding is nu primair een
regionale verantwoordelijkheid.
De verantwoordelijkheid is expliciet wettelijk verankerd in artikel
2.5.1 van het Besluit veiligheidsregio’s. Dit artikel bepaalt dat het
bestuur van een veiligheidsregio moet zorgen voor een jaarlijkse
oefening van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing.
De toelichting op dit artikel geeft aan dat met deze jaarlijkse
realistische oefening het functioneren van de hoofdstructuur in zijn
geheel en in onderlinge samenhang wordt beproefd.
De Inspectie VenJ wil de toezichtslast waar mogelijk beperken en haar
toezicht zo efficiënt mogelijk inrichten voor zowel veiligheidsregio’s
als de Inspectie VenJ. Daarom wil de Inspectie VenJ de regio’s, onder
hun eigen verantwoordelijkheid, ondersteunen bij het zelf toetsen van
de kwaliteit van de voorbereiding op rampen en crises. De eigen
verantwoordelijkheid van de regio, gecombineerd met afnemende
toezichtslast, staan hierin centraal.

1

Onder andere op de site van de Inspectie VenJ.
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De nieuwe werkwijze gaat daarom uit van zelfevaluatie. Naast de
zelftoetsing op basis van door de regio te organiseren oefeningen zal
de Inspectie VenJ ook gebruik maken van evaluaties van GRIP3- en
GRIP4-incidenten.
Op basis van het wettelijke kader stelt de veiligheidsregio voor de
oefeningen de verbeterpunten uit de ‘Staat’ en haar eigen ambities en
oefendoelen vast.
De Inspectie VenJ heeft de opgedane kennis en vaardigheden gedeeld
met de veiligheidsregio Hollands Midden. En de Veiligheidsregio
Hollands Midden heeft graag gebruik gemaakt van het aanbod van de
Inspectie VenJ om haar ervaring met het organiseren van
(praktijk)toetsen, waaraan de gehele hoofdstructuur van de
rampenbestrijding en crisisbeheersing integraal deelneemt, te
benutten.
Enkele voorbeelden:
1. De inspectie heeft oefenscenario’s beschikbaar gesteld.
2. De inspectie heeft de veiligheidsregio gefaciliteerd met een
vragenlijst (groslijst) waarmee de gegevens uit de oefening konden
worden geordend tot een feitenverslag. Het aangeleverde format
van het feitenverslag zorgde ervoor dat het toetsingskader kan
worden toegepast.
3. Inspecteurs van de inspectie zijn aanwezig geweest bij de
oefening. Dit heeft primair tot doel gehad om de gegevens uit het
evaluatie-verslag van de regio te kunnen valideren. Ook waren de
inspecteurs een zinvolle ondersteuning van de oefenstaf.
Dit heeft de mogelijkheid geboden om een evaluatieverslag te maken
dat een volledig beeld geeft van de actuele situatie in de
veiligheidsregio. Deze gegevens gebruikt de Inspectie VenJ voor de
‘Staat van de Rampenbestrijding 2012’.
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7. Individueel beeld deelnemende teams
In dit hoofdstuk geven we op basis van de observaties van de
waarnemer(s) per deelnemend team aan hoe dit team heeft opgetreden
tijdens de oefening. In hoofdstuk 8 doen we een aantal aanbevelingen.
Bij deze systeemtest zijn werkafspraken gemaakt (zoals het aanrijden
in PRIO 3, waardoor geen gebruik is gemaakt van optische en
geluidssignalen). De uiteindelijke opkomsttijden kunnen hierdoor
aanzienlijk afwijken van de realiteit.
7.1

De Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)
Calamiteiten Coördinator (CaCo)
Omstreeks 05.00 uur kwamen de eerste meldingen over een grote
brand in Noordwijk bij de GMK binnen. De centralist brandweer heeft
de CalamiteitenCoördinator (CaCo) van de GMK van thuis
opgeroepen. De CaCo arriveerde om 05.25 uur op de GMK.
Tijdens het aanrijden heeft de CaCo telefonisch contact gehad met de
centralist brandweer.
De uitkomsten van dit telefonisch onderhoud heeft de centralist
brandweer afgestemd met de centralisten van de andere diensten. Hij
‘koppelde’ het incident in het Geïntegreerd Meldkamer Systeem
(GMS). Hij trad toen feitelijk op als plaatsvervangend CaCo.
Na aankomst in de GMK hield de CaCo onmiddellijk een briefing met
de centralisten van de politie, de ambulancezorg (CPA) en brandweer.
De briefings vonden plaats tussen de CaCo en de individuele
centralisten. Er was geen gezamenlijke briefing. Daar was overigens
ook geen gelegenheid voor, omdat er aanvankelijk slechts één
centralist brandweer aanwezig was, die zich niet kon vrijmaken uit het
incident. De briefings vonden ‘aan de tafel’ plaats. Tijdens deze
briefings werd stilgestaan bij het beeldvormen, het gelijkrichten en het
afstemmen van de acties en de werkzaamheden.
Informatie vragen en halen
De CalamiteitenCoördinator was zeer actief als informatiemakelaar.
Hij had veelvuldig contact met alle centralisten, met de
staffunctionaris brandweer in het Regionaal Operationeel Team
(ROT), met de Commandant van Dienst (CvD) en met de leden van
het Commando Plaats Incident (CoPI) en de stafsecties in het ROT.
Hierbij had hij steeds de rol van zowel brenger als haler van
informatie. Hij was de spreekwoordelijke ‘spin in het web’.
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Daarnaast delegeerde de CalamiteitenCoördinator taken naar de
collega’s-CaCo uit de vrije pool. De ene collega-CaCo had tot taak om
voor de CaCo als aanspreekpunt naar de politiekolom te fungeren. De
andere collega-CaCo was aanspreekpunt voor de andere partijen, was
contactpersoon naar het ROT en had tot taak om voor de CaCo de
informatie in het Landelijk Crisismanagementsysteem (LCMS) te
‘scannen’ en te analyseren.
De CaCo had oog voor belangrijke informatie en gaf opdrachten, die
zijn doorgekomen op de werkvloer.
Niet is waargenomen dat het optreden van deze twee assistent-CaCo’s
afbreuk gedaan heeft aan de eenhoofdige leiding van de CaCo. De
leiding lag volledig bij de CaCo. Met andere woorden, er was geen
sprake van zelfstandige aansturingsvelden voor en door de assistenten.
De assistenten werkten volledig als gemandateerden van de CaCo.

Bewaken opschalingsniveau
De CalamiteitenCoördinator (CaCo) heeft laten opschalen naar GRIP1
en heeft het incident aangemaakt in het LCMS, waarna GMS
gekoppeld werd aan het LCMS. De centralist brandweer informeerde
de overige kolommen over de opschaling. Hij riep luid door de GMK:
‘jongens, nu GRIP 1!’. De andere centralisten namen die informatie
waarneembaar over.
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De CaCo heeft veelvuldig overleg gehad met alle disciplines in de
GMK. En met de partijen daarbuiten. Daarnaast heeft hij de informatie
in het LCMS bewaakt. De gedeelde beelden op het niveau van de
GMK kwamen tot stand in de veelvuldige briefings van de CaCo.
Waargenomen is dat de CalamiteitenCoördinator tijdens zijn
contacten met de diverse functionarissen over de volgende
onderwerpen heeft gecommuniceerd:
 De locatiegegevens.
 De aard en omvang van het incident.
 De meteo-gegevens.
 De ontwikkelingen en de verwachtingen van het incident.
 De ingezette eenheden.
 De genomen maatregelen en de resultaten daarvan.
 De vaststelling van het bron- en effectgebied.
 Het opschalingsniveau.
 De kerninformatie uit de processen van de betrokken kolommen
zoals de vaststelling van het onveilige gebied, de opstellocatie
CoPI, de opvanglocaties en het publieksinformatienummer.
Stellen van prioriteiten
De CalamiteitenCoördinator heeft naar onze mening prioriteiten
gesteld. Waargenomen is dat hij de nadruk heeft gelegd op de
opschaling naar GRIP1, het initiatief om GMS te koppelen aan het
LCMS, het initiatief tot het vaststellen van de opstellocatie van het
eerste CoPI, het initiatief tot het vaststellen van de opstellocatie van
het tweede CoPI, het maken van werkafspraken met de ‘vrije CaCo’s’,
de vasthoudendheid in zijn pogingen om het onveilige gebied
gedefinieerd te krijgen, de opdracht aan de centralist CPA om de
slachtoffergegevens te noteren in GMS, het volgen van de response op
de alarmering en het geven van de opdracht om de functionarissen die
niet op alarm reageerden opnieuw te alarmeren.
Knopen doorhakken bij tegenstrijdige belangen
De CalamiteitenCoördinator nam het initiatief om tegenstrijdige
belangen op te lossen. Hij heeft ‘belangrijke knopen doorgehakt’.
Voorbeelden hiervan zijn de opstellocaties van de CoPI’s en het
openstellen van een publieksinformatienummer.
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Onveilig gebied
De CalamiteitenCoördinator wist dat er sprake was van een onveilig
gebied (benedenwinds gebied). De CaCo heeft tot tenminste 07.00 uur
meerdere pogingen ondernomen om vast te stellen om welk gebied het
precies ging. Hij heeft een tweede CoPI laten oproepen
(Veiligheidsregio Kennemerland) om het onveilige gebied vast te
stellen en te managen.
Niet is waargenomen dat in of naar de GMK uiteindelijk het onveilig
gebied is gedefinieerd.
Beschrijving incident en beeldvorming
Bij aanvang van de systeemtest is in de GMK het kladblok van GMS
gevuld. Dit beeld werd gekopieerd naar het LCMS. Het LCMS was
voor de teams in de hoofdstructuur beschikbaar. Daarnaast zijn
uiteraard spraakberichten gegeven.
In het reguliere verkeer van de centralisten kwam een eerste beeld tot
stand. De medewerkers van de GMK hebben continu aan een
gezamenlijk beeld van het incident gewerkt. Het beeld dat de GMK
extern aanbood, was eerst een optelsom van de beelden die op het
niveau van centralisten bestond. Dit beeld was snel beschikbaar en
ontwikkelde zich met het incident.
In het GMS hadden de centralisten nauwkeurig aandacht voor de
locaties van de brandhaarden, de vermiste c.q. gezochte personen en
het aantal en typen gewonden. De binnengekomen meldingen over
verdachte personen met gedetailleerde signalementen kregen minder
aandacht.
In het GMS was al snel aangegeven dat het meerdere branden betrof
met (kans op) slachtoffers en grote materiële schade. Verder was
duidelijk dat
een ontruiming plaatsvond waarbij een
verkeerscirculatieplan noodzakelijk was. De CalamiteitenCoördinator
heeft de beelden samengevoegd in briefings met de centralisten. Hij
heeft in GMS / LCMS meta-informatie aan het beschikbare beeld
toegevoegd. Niet is waargenomen dat een functionaris vrijgesteld was
voor het maken van het beeld.
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De GMK heeft het beeld aangepast aan nieuwe informatie, zodra deze
geverifieerd was. Bijvoorbeeld de brandhaarden, het onveilige gebied
en de exacte opstellocaties. We hebben niet altijd kunnen waarnemen
of verificatie heeft plaatsgevonden.
In de GMK is onduidelijkheid geweest over de opstellocaties van de
CoPI’s. Om 06.08 uur heeft de CaCo contact gelegd met een HOvD
uit de vrije pool om te komen tot keuze van een locatie en daarmee de
onduidelijkheden te beëindigen. Niet is waargenomen dat een
coördinerend CoPI is aangewezen.
De GMK heeft informatie ontvangen die (mogelijk) essentieel was
voor besluitvorming. Voorbeeld: de rookontwikkeling bij Stayokay
om 05.27 uur, terwijl Stayokay om 06.43 uur nog een opvanglocatie
was. Niet is waargenomen dat de GMK hierop heeft gereageerd.

Medewerkers van de GMK hebben ook in persoon informatie
verstrekt. In het bijzonder aan de stafofficier brandweer van het ROT
en aan de Commandant van Dienst (CvD) / Operationeel Leider (OL),
die fysiek in de GMK aanwezig waren en informatie kwamen halen.
De GMK ontving ook informatie van de andere teams. Het ROT heeft
in LCMS het totaalbeeld beschikbaar gesteld. Tot het operationeel
worden van het ROT had de GMK contact met het CoPI, daarna met
het ROT.
Opschaling
Alarmering
GRIP-niveau
GRIP 1
GRIP 2
GRIP 3
GRIP 4

Tijdstip
5.16 uur
5.20 uur
5.45 uur
6.18 uur

Na elke ophoging van het opschalingsniveau zijn de medewerkers van
de meldkamer gestart met het alarmeren van de betrokken teams c.q.
functionarissen.
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Zowel de burgemeester van Noordwijk (brongemeente, getroffen
gemeente) als de voorzitter van de veiligheidsregio is gealarmeerd in
GRIP3 en GRIP4. De GMK heeft de burgemeester van Noordwijk
omstreeks 05.15 uur via de pager gealarmeerd. De burgemeester
meldde dat hij op weg was naar de Witte Raaf.
Om 07.30 uur bleek de burgemeester van Noordwijkerhout nog niet
gereageerd te hebben op de eerste (telefonische) alarmering. Na een
tweede alarmering via de pager heeft de burgemeester van
Noordwijkerhout wel gereageerd en heeft aangegeven naar het RBT
onderweg te zijn. Om 06.21 uur is de voorzitter van de
veiligheidsregio gealarmeerd: GRIP4.
Of er voorafgaand aan de opschaling naar GRIP3 en GRIP4 contact is
geweest met de burgemeester respectievelijk de voorzitter van de
veiligheidsregio is in de GMK niet waargenomen. Burgemeester
Lenferink gaf aan geen officiële waarschuwing / alarmering te hebben
ontvangen in zijn rol als voorzitter van het Regionaal Beleidsteam.
In feite was een zo volledige mogelijke beschrijving van het beeld in
het GMS al aanwezig voordat naar GRIP2 respectievelijk GRIP3 werd
opgeschaald.

Overige aandachtspunten
De bezetting van de meldkamer brandweer was aanvankelijk één
centralist. De druk op die functionaris was groot. De betrokken
centralist hield overigens wel het overzicht.
In het begin van de oefening waren medewerkers opgekomen uit vrije
pools en piketten. Iedereen communiceerde, stelde vragen en wilde
afstemmen. Omstreeks 05.50 uur werd de calamiteitenmeldkamer in
gebruik genomen. Het werd onmiddellijk rustiger in de GMK.

Veiligheidsregio Hollands Midden
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7.2

Het Commando Plaats Incident (CoPI)
Om 05.16 uur heeft CalamiteitenCoördinator opdracht gegeven voor
opschaling naar GRIP1. Hieronder vindt u een overzicht van de
opkomsttijden.
Functie

Tijdstip

Start meteen met

aankomst

werkzaamheden

Leider CoPI (HOvD-B)

06.45

J

Leider van de processen van de

05.47

J

06.50

J

06.05

J

05.53

J

Informatiemanager

06.46

N

Voorlichtingsfunctionaris

05.47

J

Burgemeester van Noordwijk

06.15

Laat zich informeren

brandweer (OvD-B)
Leider van de processen van de
politie (OvD-P)
Leider van de processen van de
geneeskundige hulpverlening
(OvD-G)
Medewerker Openbare
Veiligheid gemeente Noordwijk

06.26;
Adviseur Gevaarlijke Stoffen

stagiair AGS

J

om 06.10 uur
aanwezig
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Bij aanvang meldde de HOvD van de brandweer dat hij niet aanwezig
was als leider CoPI. Hij startte wel het eerste overleg op. Tot het
arriveren van de leider CoPI heeft de HOvD van de brandweer deze
dubbelrol (leider CoPI en OvD-B) verzorgd.
Tijdens het motorkapoverleg was er veel onduidelijkheid over wie nu
de opdracht kon en mocht geven voor het plaatsen van de COH.
In afwachting van de CoPI-container (COH) hebben de aanwezige
medewerkers eerst een motorkapoverleg georganiseerd. Daarna
hebben de leden in een vergaderzaal van een nabijgelegen hotel het
eerste CoPI-overleg belegd.

De inzet van de Medewerker Openbare Veiligheid (MOV) van de
gemeente Noordwijk werd als een waardevolle aanvulling op het team
ervaren (voorbeelden hiervan zijn lokale bekendheid en zijn inbreng
over de juiste locatie van het CoPI).
De burgemeester van Noordwijk kwam ter plaatse en ‘schoof aan’ bij
het motorkapoverleg. Hij liet zich door de HOvD Brandweer
informeren over de stand van zaken van de brand. Hij vertrok
omstreeks 06.35 uur om plaats te nemen in het RBT.
Vergaderdiscipline
De leider CoPI leidde de vergadering. Hij liet alle leden van het CoPI
aan het woord om het gezamenlijke beeld op te bouwen. Tijdens het
eerste CoPI overleg ontbrak een notulist c.q. verslaglegger.
Niet is waargenomen dat de voorzitter of andere leden van het CoPI
gebruik maakten van een standaardagenda.
Met behulp van een aanwezige flip-over maakte de HOvD-B duidelijk
wat er aan de hand was (beeldvorming). Tijdens de vergadering
namen de leden het beeld, wat door de leden zelf werd ingebracht, als
waar aan.

Veiligheidsregio Hollands Midden
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Voor het tweede CoPI-overleg was de COH beschikbaar. Na aanvang
van het tweede overleg heeft de leider CoPI de in de eerste
vergadering genomen actiepunten c.q. uitgezette opdrachten aan bod
laten komen.
Buiten de vergaderingen om hadden de OvD-en tijd om zaken in hun
eigen kolom uit te zetten. Hiervoor gebruikten ze hun eigen voertuig.
Ruis
Tijdens de vergadering gingen mobiele telefoons af2. De OvD-G had
een ‘tweede man’, die de telefoon overnam en buiten de ruimte van
het CoPI het gesprek voortzette. In de andere gevallen werden
gesprekken weggedrukt en gingen de telefoons daarna opnieuw over.
Besluitvorming
Het CoPI is onmiddellijk gestart met het coördineren / aansturen van
de aanwezige eenheden en heeft meerdere besluiten genomen.
Bijvoorbeeld het ontruimen van de vier campings, het aansturen van
de meetploegen en het laten leveren van bijstand door Defensie en
deskundigen uit andere veiligheidsregio’s. Deze besluiten werden
gebaseerd op het aanwezige gevormde beeld en de meteo-gegevens.
De OvD-P heeft aangegeven dat de hulp van een politiehelikopter met
camera kon zorgen voor een beter beeld via een directe verbinding
met de (nog niet aanwezige) COH. Het CoPI heeft het ROT
geadviseerd een helikopter in te zetten. Niet alleen voor de beelden
van het brongebied maar ook voor het effectgebied
(verantwoordelijkheid van het ROT).
Tijdens het eerste CoPI-overleg heeft het team het beeld als waar
aangenomen, dat er drie CoPI’s waren: namelijk één in De Witte Raaf,
één in Noordwijkerhout en één in Kennemerland.

2

Volgens betrokkenen had de HOvD toestemming gegeven voor het aanlaten van de
telefoons.
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Binnen het CoPI heeft de leider CoPI opdrachten direct geadresseerd
aan een persoon c.q. kolom. Enkele voorbeelden:
 Na de constatering dat de meteo-gegevens niet compleet waren,
kreeg de OvD-B onmiddellijk opdracht actie uit te zetten naar het
aanvullen van de meteo-gegevens.
 Toen binnen het CoPI geconstateerd werd dat de aantallen over
doden en gewonden ontbraken, zette de leider CoPI dit uit bij de
OvD-G. Deze heeft aan het ROT geadviseerd een
voorwaarschuwing naar ziekenhuizen en brandwondencentra te
laten uitgaan.
Direct na afloop van de CoPI-overleggen hebben de leden van het
CoPI afstemming gehad met het ROT.
Stellen van prioriteiten
Het CoPI heeft prioriteiten gesteld en inspanning verricht om in deze
casus duidelijkheid te scheppen welke taken aan het CoPI behoorden
en welke aan het ROT. Zo hebben de teamleden gesproken over het
ontruimen van het omliggende gebied inclusief vier campings. Direct
na het eerste overleg heeft de leider van het CoPI bijstand verzocht
van Defensie.
Plaats CoPI / COH
De GMK heeft de COH om 05.51 uur gealarmeerd. De chauffeur van
de COH was om 06.07 uur gaan rijden (bron: GMK). Om 07.15 uur
was de COH ter plaatse.
Waargenomen is dat het onduidelijk was waar de COH geplaatst
moest worden. Er werden over en weer drie locaties genoemd: De
Witte Raaf (Noordwijk), Santa Maria (Noordwijk) en / of
Noordwijkerhout. Uiteindelijk is het De Witte Raaf geworden.
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Informatiemanagement
Tijdens het eerste CoPI overleg heeft de leider CoPI een ‘rondje
adviseurs’ gemaakt voor het beeld. Om 06.46 uur was er een
informatiemanager ter plaatse.
Tijdens het eerste overleg in De Witte Raaf werd de informatie alleen
via papier bijgehouden. Er waren geen andere middelen ter
beschikking.
Het CoPI heeft in het tweede overleg gebruik gemaakt van de
aanwezige middelen in de COH. Op het whiteboard in de COH stond
het Beeldvorming-, Oordeelsvorming- en Besluitvormingsmodel
(BOB) uitgeschreven. De teamleden hebben dit proces niet
consequent gevolgd. Ze hebben wel beelden en feiten onderling
uitgewisseld en gedeeld.
7.3

Het Regionaal Operationeel Team (ROT)
Om 05.20 uur heeft de leider van het CoPI (de HOVD-B) verzocht om
op te schalen naar GRIP2.
Na aankomst in het ROT gaf de communicatieadviseur aan dat de
dienstdoende communicatieadviseur niet bereikbaar was geweest. Hij
was daarna gealarmeerd. Daardoor was vertraging in de alarmering en
opkomst van de communicatieadviseur ontstaan.
Na een latere alarmering arriveerde de liaison van de kolom Defensie
in het Regionaal Operationeel Team.
Inrichting ruimte ROT
De ROT-ruimte was functioneel ingericht en geëquipeerd.
De leden van het ROT hebben de aanwezige faciliteiten aangewend.
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Niet is waargenomen dat het ROT met het CoPI een afstemming over
de klok heeft gemaakt. Uiteindelijk is dit wel gelukt.
Vanaf 08.03 uur was er afstemming over de vergaderklok met het
Regionaal Beleidsteam (RBT).

Functie
Regionaal

Tijdstip aankomst

Start meteen met
werkzaamheden

05.35

J

06.00

J

05.55

J

06.11

J

06.03

J
J

Operationeel Leider
Hoofd sectie
brandweer
Medewerker sectie
brandweer
Hoofd sectie politie
Medewerker sectie
politie

06.15

Hoofd sectie GHOR

06.17

J

Medewerker sectie

06.12

J

06.45

J

06.00

J

Communicatieadviseur

08.05

J

ROT secretaris

05.55

J

Plotter

05.55

J

Hoofd Informatie-

05.48

J

Informatie coördinator

05.42

J

Liaison Defensie

07.50

J

GHOR
Hoofd sectie
Bevolkingszorg
Medewerker sectie
Bevolkingszorg

management
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Vergaderdiscipline
De Operationeel Leider (OL) waakte voor een rustige, strakke en
adequate vergaderstructuur en –discipline in het ROT. De voorzitter
zorgde ervoor, dat alle teamleden de gelegenheid kregen relevante
onderwerpen ter sprake te brengen. Bijvoorbeeld hun adviezen voor
de situatie.
Het ROT heeft de besluiten gelogd en geprojecteerd, waarbij tevens
de ‘probleemeigenaar’ werd genoteerd. Aan het einde van de
vergadering heeft de OL de besluiten en toewijzingen aan de
kolommen of medewerkers plenair doorgenomen.
De afzonderlijke functionarissen namen vervolgens de opdrachten
mee voor verdere afhandeling.
Niet is waargenomen dat de OL buiten de overleggen van het ROT
consequent toezag op de voortgang c.q. afhandeling van de in de
voorgaande vergadering geformuleerde en uit te voeren acties.
Wel is incidenteel waargenomen dat op het moment dat nieuwe
informatie beschikbaar kwam, uitgezette actie werden aangepast.
Voorbeeld: een brand bleek niet in een bepaald gebied te zijn. Dit
leidde tot herziening van de inzet.

Besluitvorming
Het ROT heeft meerdere besluiten veelal van operationele aard
genomen. Bijvoorbeeld de aandacht voor en het benaderen c.q. het
informeren van anderstaligen (in casu vooral de in het gebied
aanwezige Polen). Daarnaast heeft het ROT besloten tot:
 Het formeren van een tweede CoPI.
 De inzet van blusheli’s van de Koninklijke Luchtmacht (KLu).
 Het in het ROT oproepen van een liaison van Defensie.
 Het informeren van de in het gebied aanwezige scholen met het
advies voorlopig niet te openen in verband met het rook- en
brandgevaar.
 Het zoveel als mogelijk registeren van campinggasten.
 De opvanglocaties in Noordwijk, Noordwijkerhout en Hillegom.
Veiligheidsregio Hollands Midden
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Het ROT heeft stilgestaan over het wel of niet laten afgaan van de
sirenes van het Waarschuwingsalarmeringssysteem (WAS) in de
betrokken gemeente(n). Dit belangrijke beslispunt heeft het team als
(enige) beslispunt voorgelegd aan het RBT.
In het tweede ROT-overleg gaf de gemeentesecretaris vanuit de
Bevolkingszorg aan dat evacuatie was opgestart. Niet is waargenomen
dat in het ROT sprake is geweest van besluitvorming om te komen tot
een georganiseerde evacuatie (en de daarvoor noodzakelijke c.q.
gewenste maatregelen zoals het uitvaardigen van een
noodverordening). In het ROT is verder niet gereageerd op deze
mededeling van de gemeentesecretaris3.
In het begin ontbrak in het ROT een gestructureerde aandacht voor het
interne en externe communicatieproces. Dit is als knelpunt gedeeld
met het Regionaal Beleidsteam. Als tijdelijke oplossing heeft het
hoofd Sectie Bevolkingszorg het proces Communicatie tijdelijk
‘neergelegd’ bij het Team Bevolkingszorg van de gemeente
Noordwijk.
Na het arriveren van de communicatieadviseur heeft het ROT weer
direct aandacht aan het communicatieproces besteed.
Stellen van prioriteiten
Het ROT heeft prioriteiten gesteld. Voorbeelden: de locatie(s) en het
inrichten van de opvanglocatie en het waarschuwen van de bevolking
(onder andere door middel van sirenes) waren onderwerpen van
bespreking, afweging en prioritering.
Als het nodig was, heeft het ROT prioriteiten bijgesteld. Hierbij kan
als voorbeeld worden genoemd het moment, dat duidelijk werd dat het
brandbeeld anders was dan waar het ROT eerder vanuit gegaan was.
Contacten met RBT
Bij de opschaling naar GRIP4 is contact geweest tussen de
Operationeel Leider (OL) en de burgemeester van Noordwijk.
Op een later tijdstip was er contact tussen de OL en de voorzitter van
de veiligheidsregio over de opschaling naar GRIP4. Tijdens dit
contact hebben ze gesproken over de niet correcte opschaling. Hoewel
de opschaling naar GRIP4 niet volgens protocol verlopen was, ging de
voorzitter van de veiligheidsregio alsnog wel akkoord met het
genomen besluit.
Het contact van het ROT met het RBT is minimaal geweest. Het ROT
heeft het RBT niet volledig van de noodzakelijke informatie (kunnen)
3

De Operationeel Leider gaf aan dat het hier over een ontruiming ging. En niet over
een preventieve evacuatie waarbij het ROT en het RBT een taak hebben.
Veiligheidsregio Hollands Midden
Evaluatierapport Systeemtest 16 mei 2012 versie 5.0

22

voorzien. Dit werd vooral veroorzaakt door het ontbreken van een
informatiemanager in het RBT.
Als tijdelijke oplossing heeft de secretaris van het ROT een
samenvatting van het overleg ROT en kaartmateriaal ter beschikking
gesteld aan het RBT.
Voor de eerste samenkomst van het RBT heeft de vertegenwoordiger
van de brandweer zich bij de OL in het ROT vervoegd met het
verzoek het RBT te informeren. De OL (ook voorzitter van het ROT)
gaf aan hiervoor geen tijd te kunnen vinden, omdat op dat moment de
hoogste prioriteit van de OL lag bij de voortgang en aansturing van
het ROT.
Informatiemanagement
Na aankomst is de sectie Informatiemanagement direct begonnen met
het inwinnen van informatie bij de GMK (en de registratie hiervan).
De OL heeft ook onmiddellijk contact met de GMK opgenomen. Ook
hebben contacten plaatsgevonden tussen de OL, de informatiemanager
en de sectie Informatiemanagement van het ROT.
Eigen beeld van het ROT
Het ROT had moeite om een volledig, betrouwbaar en samenhangend
beeld van de calamiteit te genereren. Dit heeft het ROT in de rol van
initiëring, sturing en ondersteuning enigszins belemmerd. De
Operationeel Leider erkende dat er ‘blinde vlekken’ waren4.
Het ROT heeft informatie van andere teams ontvangen en dit
aangepast in het eigen beeld. Dit valt te concluderen uit regelmatige
aanpassingen binnen het ROT. Waargenomen is dat het team onjuiste
c.q. tegenstrijdige informatie heeft opgemerkt (voorbeeld: een brand
die de bebouwing en een camping bedreigde, bleek zich op een andere
plaats te bevinden). Het beeld werd direct gecorrigeerd en geïnitieerde
maatregelen werden teruggedraaid c.q. aangepast.
De sectie informatiemanagement in het ROT, de ROT-secretaris en de
plotter hebben het beschikbare beeld en de gegevens in het LCMS
bijgehouden en geprojecteerd voor de leden van het ROT. Ze hebben
veranderingen en aanpassingen bijgehouden en aan de leden van het
ROT bekend gemaakt en gesteld (bijvoorbeeld door projectie).
Het ROT heeft in gezamenlijkheid en in het merendeel individueel,
voor wat betreft kennis en deskundigheid, betrokkenheid en inzet,
aangetoond op haar taak voorbereid te zijn.
4

Aan het eind van het tweede ROT-overleg heeft het hoofd sectie brandweer dit
treffend samengevat: ‘We praten wel over het beeld, de gevolgen en te nemen acties,
maar we hèbben nog geen beeld!’
Veiligheidsregio Hollands Midden
Evaluatierapport Systeemtest 16 mei 2012 versie 5.0

23

7.4

Het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) van de gemeente Noordwijk
Om 05.45 uur werd opgeschaald naar GRIP3. Het Gemeentelijk
Beleidsteam van de gemeente Noordwijk is niet bijeen gekomen,
omdat omstreeks 06.19 uur besloten werd op te schalen naar GRIP 4.

7.5

Het Team Bevolkingszorg (TBz) en het actiecentrum Communicatie van
de gemeente Noordwijk

Functie
Leidinggevende Team
Bevolkingszorg

Tijdstip aankomst

Start meteen met
werkzaamheden

07.00 uur

Functionaris
Informatiemanagement

J

J
06.25 uur

(informatiemanager)
Functionaris belast met
coördinatie van:
Voorlichting

Zie actiecentrum
Communicatie

CRIB / CRAS

07.35 uur

N

O&V

07.35 uur

N

Verbindingen /
ondersteuning
Nafase / ondersteuning

06.55 uur
07.15 uur

J

N

Alarmering
Om 06.15 uur arriveerde een medewerker Openbare Veiligheid
(MOV) in het gemeentehuis van Noordwijk. Om 06.25 uur arriveerde
de informatiemanager. Tussen 06.55 uur en 07.35 uur arriveerden de
andere leden van het Team Bevolkingszorg van de gemeente
Noordwijk.
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Functie

Tijdstip

Start meteen met

aankomst

werkzaamheden

Voorlichter

06.50 uur

J

Voorlichter

07.00 uur

J

Voorlichter

07.00 uur

J

Voorlichter

07.10 uur

J

Voorlichter

07.15 uur

J

Voorlichter / hoofd AC
Voorlichting.
Voorlichter

07.15 uur

J

07.15 uur

J

Tijdens de systeemtest zijn beide teams van de gemeente Noordwijk
toegekomen aan het ‘kwartier maken’ / operationeel maken van de
teams, het starten met opbouwen van het eerste beeld en het uitzetten
van de eerste opdrachten.
Het was de leidinggevende van het TBz bekend dat in deze situatie de
processen Communicatie, Opvang en CRIB moesten worden
opgestart.
De MOV van de gemeente Noordwijk heeft op basis van de GRIP2 de
procesverantwoordelijken van processen Communicatie, Opvang en
CRIB gealarmeerd.
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Team Bevolkingszorg
Het TBz nam plaats in het gemeentehuis van de gemeente Noordwijk
in de werkkamer van één van de wethouders. Het team vond dit
praktisch, omdat er in deze ruimte een computer stond, waarmee een
verbinding met LCMS kon worden gemaakt. ICT/Facilitair heeft in
deze kamer een beamer geplaatst. In deze kamer is een `rampenkast`
met de deelprocessen aanwezig.
Het TBz heeft tweemaal vergaderd. Tijdens deze vergaderingen is
getracht de knelpunten en de te nemen acties te prioriteren. Deze
besluiten en de te nemen acties zijn opgenomen in het LCMS.
Er was in het begin geen sprake van afstemming van de
vergadermomenten met andere teams en is er geen gebruik gemaakt
van een agenda. De voorzitter van het TBz heeft afstemming gezocht
met de leider van het ROT5, echter hierop kwam geen respons. Hierna
heeft de voorzitter van het TBz zelf een vergaderklok ingesteld. In de
ruimte van het TBz hebben leden van het team getelefoneerd en liepen
mensen in en uit.
De leidinggevende van het TBz hield relevante zaken bij op een flipover. Dit was niet zo zeer bedoeld als verslag, maar meer om
informatie te delen en om zo een gezamenlijk beeld van de situatie te
krijgen.
Om 07.20 uur verzocht de leidinggevende van het TBz de MOV om
de actiecentra Opvang, CRIB (Registratie), Nafase en CRAS op te
starten. Op basis van dit verzoek heeft de MOV de genoemde
actiecentra gealarmeerd. Dit besluit is via LCMS gedeeld met de
sectie Bevolkingszorg van het ROT.
Toen duidelijk was dat een communicatieadviseur in het ROT
ontbrak, heeft het TBz van de gemeente Noordwijk geadviseerd om de
communicatie via de gemeente Noordwijk in plaats van het ROT te
laten lopen. En om de communicatieadviseur van de gemeente Gouda
extra te alarmeren.
In deze oefening is het TBz niet toegekomen aan het uitzetten van
opdrachten of acties in de richting van de actiecentra. Ook heeft geen
terugkoppeling van uitgezette opdrachten en acties kunnen
plaatsvinden, dit in verband met het niet krijgen van respons vanuit
de sectie Bevolkingszorg in het ROT.

5

Waarschijnlijk wordt hier de Algemeen commandant of medewerker van de
Stafsectie Bevolkingszorg in het Regionaal Operationeel Team bedoeld.
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Actiecentrum Communicatie
In het actiecentrum Communicatie waren een hoofd en zes
voorlichters aanwezig. De leden van het actiecentrum Communicatie
van de gemeente Noordwijk zijn per functie opgeleid en getraind.
Ieder lid is op de hoogte van zijn functie.
De voorlichters maakten gebruik van de reguliere werkplek van het
hoofdcommunicatie en de persvoorlichter. Deze kamers zijn speciaal
gereserveerd voor het actiecentrum voorlichting in verband met
aanwezigheid van een televisie alsmede diverse materialen voor het
hoofd van het actiecentrum. Tevens is een “rampenkoffer” aanwezig.
De leden van het actiecentrum Communicatie zijn niet altijd
toegekomen aan een gestructureerd overleg. De meeste leden hadden
hun eigen computer opgestart. Het hoofd van het actiecentrum zat
nagenoeg voortdurend te telefoneren en zocht contact met de persoon
die hard piket had uit de pool communicatie. Tevens probeerde zij
contact te krijgen met de communicatieadviseur van het ROT.
Bij binnenkomst van de eerste voorlichter heeft de oefenleiding het
eerste bericht van NU.nl overhandigd. De belangrijkste punten uit dat
bericht zijn op een flip-over geschreven en aan de kast gehangen.
Niet is waargenomen dat het actiecentrum Communicatie gebruik
heeft gemaakt van LCMS. Voor het raadplegen noch voor het
invoeren van informatie6.
Er is geen communicatielijn waargenomen tussen het TBz (de
procesverantwoordelijke Communicatie) en het actiecentrum
Communicatie.

6

Het actiecentrum gaf als reactie dat zij geput hebben uit het LCMS in het TBz.
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Het actiecentrum Communicatie is niet in overleg bij elkaar geweest.
Hierdoor zijn er ook geen echte besluiten genomen, buiten de
mededeling dat de pers- en mediacontacten via het ROT zouden
lopen. Er is afgesproken dat de functionarissen elke rol of functie ten
aanzien van de communicatie bij rampen en crises zouden moeten
kunnen vervullen.
Contacten met ROT door TBz en actiecentrum Communicatie
Het TBz van de gemeente Noordwijk heeft moeilijk contact kunnen
krijgen met het ROT. De voorzitter van het TBz heeft wel afstemming
gezocht met de leider van het ROT7, echter hierop kwam geen
onmiddellijke respons.
Tijdens een kort telefonisch overleg met de Algemeen commandant
Bevolkingszorg is het advies (dat de gemeente Noordwijk de
crisiscommunicatie over neemt) van het TBz besproken.
Ook om de locatie De Leeuwenhorst als opvanglocatie te laten
fungeren is besproken (en bevestigd via LCMS).
Aan het ROT is doorgegeven, dat het actiecentrum Communicatie
compleet en operationeel was.
Informatiemanagement
De MOV van de gemeente Katwijk heeft het LCMS opgestart. Ze was
hier in de functie van informatiemanager. Via haar werd de
beschikbare informatie aan het TBz gegeven. Soms mondeling of via
een uitdraai uit het LCMS.
De informatiemanager van het TBz heeft diverse besluiten, die
genomen zijn door het TBz, ingevoerd in het LCMS. Hierop is geen
respons gekomen van de sectie Bevolkingszorg in het ROT.
De voorzitter van het TBz heeft meerdere malen navraag gedaan of er
een reactie vanuit het ROT binnen was gekomen.
De informatie die door het TBz ter beschikking gesteld werd, was de
informatie uit het LCMS en de informatie van de MOV van de
gemeente Noordwijk. Het beeld van het TBz werd niet gedeeld met
het actiecentrum Communicatie.

7

Waarschijnlijk wordt hier de Algemeen commandant of medewerker van de
Stafsectie Bevolkingszorg in het Regionaal Operationeel Team bedoeld.
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7.6

Het Team Bevolkingszorg (TBz) en het actiecentrum Communicatie van de
gemeente Noordwijkerhout
Om 6.19 uur werd opgeschaald naar GRIP4. In geval van opschaling
naar GRIP4 wordt ook het TBz van andere betrokken gemeenten
gealarmeerd (in casu de gemeente Noordwijkerhout).
Omstreeks 07.30 uur arriveerden de hoofdbode en de bode bij het
gemeentehuis. Beiden zijn begonnen met het inrichten van de
crisisruimten.
Omstreeks 07.15 uur heeft de MOV, die dienst had in het cluster, de
burgemeester van Noordwijkerhout telefonisch gealarmeerd8.
Omstreeks 07.35 uur arriveerde de burgemeester van Noordwijkerhout
op het gemeentehuis. Daar heeft hij telefonisch contact opgenomen
met de burgemeester van de gemeente Leiden. Voordat hij vertrok, gaf
hij aan de hoofdbode door dat hij naar het Regionaal Beleidsteam
(RBT) in Leiden ging omdat hij een pageroproep voor GRIP 4 kreeg.
De intergemeentelijke piket ARB voor Noordwijkerhout is rond 07.15
uur door de oefenleiding gebeld.
De Medewerker Openbare Veiligheid (MOV) Noordwijkerhout is om
07.05 uur gealarmeerd. Omstreeks 07.40 uur arriveerde de MOV op
het gemeentehuis in Noordwijkerhout.
Volgens eigen opgave is de coördinator van het Team Bevolkingszorg
van Noordwijkerhout om 07.24 uur gealarmeerd. Om 07.45 uur
arriveerde de coördinator van het TBz Noordwijkerhout. Na
afstemming met de MOV bevestigde hij de verdere opschaling van het
TBz.
Om 07.50 uur werd het einde van de systeemtest / oefening gegeven.
De functionaris Informatiemanagement en de leden van het AC
Communicatie van Noordwijkerhout zijn dan nog niet aanwezig.
Het Team Bevolkingszorg is niet in zijn geheel opgekomen. Er heeft
geen vergadering plaatsgevonden van zowel het TBz als het
actiecentrum Communicatie.

8

De burgemeester van Noordwijkerhout gaf aan dat hij een eerdere oproep had
gemist.
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7.7

Het Regionaal Beleidsteam (RBT)
Om 06.19 uur werd opgeschaald naar GRIP4. De voorzitter gaf aan
geen officiële waarschuwing / alarmering te hebben ontvangen als
voorzitter van het Regionaal Beleidsteam. Hij was om 06.56 uur
aanwezig.
Functionaris

Tijdstip

Start meteen met

aankomst

werkzaamheden

Functie
Voorzitter

6.56

J

6.50

J

8.14

J

Leidinggevende

6.42

J

brandweer

7.03

Leidinggevende politie

6.10

J

Leidinggevende GHOR

7.03

J

Leidinggevende

7.46

J

Informatiemanager

7.57

J

Medewerker Openbare

7.37

J

Logboekschrijver

8.14

J

Ondersteuner RCC

6.10

J

Medewerker

8.17

communicatie

8.38

J
J

Veiligheidsregio
Burgemeester
Noordwijk
Burgemeester
Noordwijkerhout

bevolkingszorg

Veiligheid

(ROT en RBT)

Hoofdofficier van
Justitie

De Stafsectie Politie van het ROT heeft
telefonisch contact gehad met de piket Officier
van Justitie en hem geïnformeerd over de situatie
en GRIP 4.
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Voorafgaand aan de start van de eerste vergadering hebben de
aanwezige leden van het RBT gesproken over het ontbreken van
enkele adviseurs en ondersteuners. Het team besloot te wachten op de
ontbrekende leden.
Om 07.15 uur stelde de vertegenwoordiger van de GHOR voor om
toch alvast te starten. Hierop hebben de andere aanwezigen niet
gereageerd.
De voorzitter heeft zelf met een Medewerker Openbare Veiligheid
gebeld. Omdat de informatiemanager in het RBT ontbrak, is de
voorzitter van het RBT zelf aan de slag gegaan om de leesbaarheid
van LCMS op het aanwezige scherm te verbeteren.
Op een later moment hebben de vertegenwoordigers van de politie en
de GHOR dit opgepakt. Er was onduidelijkheid over de
bereikbaarheid en de eventuele komst van de burgemeester van
Noordwijkerhout.
Om 07.30 uur startte de eerste vergadering van het RBT. De voorzitter
constateerde terecht dat het RBT niet compleet was. De tweede
vertegenwoordiger van de brandweer nam het maken van de notulen
voor zijn rekening.
De tweede RBT-vergadering begon om 08.15 uur. Om 08.17 uur
arriveerde de communicatieadviseur in het RBT. De voorzitter
constateerde dat het team nu compleet was.
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Er was onduidelijkheid en irritatie over de wijze van opschaling en
alarmering. De voorzitter van de veiligheidsregio heeft geen overleg
gehad met de Operationeel Leider (OL) over de opschaling naar
GRIP4. Ook is dit niet direct op verzoek gegaan van één van de
burgemeesters. De voorzitter van de veiligheidsregio gaf aan dat hij
geen GRIP4 heeft afgekondigd.
De burgemeester van de gemeente Noordwijk heeft opgemerkt dat hij
van de OL de mededeling heeft gekregen dat opgeschaald was naar
GRIP4. Voor hem was dit de reden om ‘om te keren’ naar Leiden.
De vertegenwoordiger van de politie is opgekomen naar het RBT na
de alarmering door de Algemeen Commandant Politiezorg (bij
GRIP2).
Niet iedereen heeft de melding van de opschaling naar GRIP4
ontvangen, heeft de GRIP4 alarmering in de tekst van de pager gezien
of heeft op verschillende tijdstippen de oproep ontvangen.
Voor alle duidelijkheid: het RBT vond de alarmering en opschaling
naar GRIP4 terecht vanwege de betrokkenheid van meerdere
gemeenten bij het incident.
Vergaderdiscipline
Voor aanvang van de eerste vergadering werd op verzoek van de
voorzitter de standaardagenda (in A3-formaat) uitgedeeld aan alle
deelnemers. Het team heeft deze agenda gebruikt tijdens het
overleggen.
Er heeft vooraf of tussentijds -voor zover waargenomen- geen
afstemming plaatsgevonden over de vergaderklok van het ROT.
In de tweede vergadering heeft afstemming plaatsgevonden in die zin
dat de operationeel leider in het RBT het beeld / de situatie heeft
toegelicht.
Op verzoek van de oefenleiding is het RBT een kwartier eerder dan
door het RBT afgesproken gestart met de tweede vergadering. In het
geval het RBT op de afgesproken tijd van 08.30 uur was gestart, was
dit aansluitend geweest op het ROT.
De vergaderingen van het RBT verliepen ordelijk. Doordat het team
niet compleet startte, was er wel regelmatig enige ruis door
binnenkomende teamleden. Af en toe hebben teamleden onderling met
elkaar gesproken, onder andere voor het bijpraten van later
binnengekomen leden.
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Tijdens een vergadering is enkele malen een telefoon overgegaan of is
er gebeld. Niet is waargenomen dat afspraken gemaakt werden over
het stilzetten of het gebruik van de telefoons.
In de RBT-ruimte hingen drie wandschermen voor het presenteren van
het LCMS, het tonen van beelden, verslagen en dergelijke. Er zijn
twee schermen effectief gebruikt.
De voorzitter constateerde wel dat het beeld onvoldoende scherp was
en daardoor niet optimaal leesbaar. Later op de ochtend pleitte de
voorzitter voor het hebben van een persoonlijk scherm op de
vergadertafel.
Besluitvorming
Het RBT heeft een bestuurlijk besluit genomen: namelijk dat de
burgemeester van Noordwijkerhout het bestuurlijke gezicht naar
buiten was ten aanzien van de crisiscommunicatie.
Overweging van dit besluit was de herkenbaarheid voor de bevolking
van de gemeente Noordwijkerhout. Dit besluit is voorgelegd aan de
deelnemers van het overleg en leverde geen verdere discussie op.
Wel heeft er een discussie plaatsgevonden over de kernboodschap ten
aanzien van de crisiscommunicatie. De sirenes waren afgegaan, dus de
standaardboodschap is om naar binnen te gaan en binnen te blijven.
Daarnaast werd het voorstel neergelegd om, indien mogelijk, het
gebied te verlaten en weg te blijven. Uiteindelijk werd er geen
kernboodschap vastgesteld, maar werd besloten om eerst het ROT om
advies te vragen. De afweging hiervoor waren de eventuele risico’s
van langdurig verblijf in huis in het effectgebied.
Het ROT heeft ook stilgestaan over het wel of niet laten afgaan van de
sirenes van het Waarschuwingsalarmeringssysteem (WAS) in de
betrokken gemeente(n). Dit belangrijke beslispunt heeft het team als
advies ( en beslispunt) voorgelegd aan het RBT.
Wel heeft de OL aandacht gevraagd voor de afstemming van de
communicatie tussen het RBT en de Algemeen Commandant
Bevolkingszorg in het ROT. Daarnaast gaf hij aan dat voor het ROT
de ontwikkelingen en scenario’s nog een dilemma waren.
De voorzitter van het RBT heeft de acties en vragen die gericht waren
aan het ROT benoemd en in het LCMS laten opnemen. Daarmee
werden de acties direct geadresseerd aan het ROT.
In het LCMS was dit overigens niet duidelijk aangegeven. In het
LCMS was de kolom ‘actie voor’ slechts drie maal ingevuld.
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De OL heeft concreet invulling gegeven aan het actiepunt over de
informatie en beeldvorming uit de eerste vergadering van het RBT.
Hij heeft in de tweede vergadering van het RBT uitvoerig de stand van
zaken geschetst. Daarbij heeft de OL ook aan het RBT gevraagd om
aandacht te besteden aan de crisiscommunicatie. De OL heeft geen
concrete knelpunten / vragen / adviezen voor besluitvorming aan het
RBT voorgelegd.
In het RBT werd stilgestaan bij de ontwikkelingen en gevolgen op de
korte en middellange termijn, namelijk verder op de dag. Dit werd
ingegeven door de informatie over de verdere uitbreiding en de
omvang van het effectgebied. Hiermee is een start gemaakt met het
zogenaamde scenariodenken.
Het RBT heeft in de eerste vergadering vooral gewerkt met de
beschikbare operationele informatie om een beeld te vormen. Vragen
om informatie naar het ROT hadden een hoog operationeel karakter:
bijvoorbeeld de capaciteit van de hulpverlening, de opvang, de
gevaarlijke stoffen en de ramptoeristen.
Het RBT heeft enkele operationele zaken besproken. Zowel de
voorzitter als enkele adviseurs benoemden terecht dat bepaalde
operationele zaken voor de andere teams waren. De voorzitter legde
de focus op alleen die zaken die voor het RBT waren.

De burgemeester van Noordwijkerhout meldde dat zijn GBT nog
actief was (onder andere de gemeentesecretaris, de voorlichter en twee
MOV). Niemand in het RBT heeft hierop gereageerd.
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Stellen van prioriteiten
De voorzitter schorste kort het overleg om telefonisch contact te
hebben met de Operationeel Leider; doel: verhelderen van beeld en
situatie. Dit leverde aanvullende (operationele) informatie op.
Bijvoorbeeld de uitbreiding van de branden, het activeren van de
sirene in de gemeente Noordwijkerhout, de inzet van een tweede CoPI
en de noodzakelijke aandacht voor de (crisis)communicatie.
Na de onderbreking tijdens de eerste vergadering heeft het team de
focus gelegd op de ontwikkelingen en de gevolgen op de langere
termijn. Daarnaast hebben de teamleden stilgestaan bij de
crisiscommunicatie, waarbij aangegeven werd dat er gerichte adviezen
aan de bevolking in en buiten het effectgebied moest worden gegeven
(in verband met gevaarlijke stoffen), dat er duiding nodig was en dat
er gebruik moest worden gemaakt van (sociale) media in verband met
de gesignaleerde geruchten.
Binnen het RBT kwam de beeldvorming aanvankelijk gefragmenteerd
tot stand. De ondersteuner van het RCC pakte deze rol op. Het
ontbreken van de informatiemanager was hieraan waarschijnlijk debet.
In de tweede vergadering van het RBT werd geen nieuwe informatie
uit het LCMS gehaald of gepresenteerd. Wel was de OL aanwezig. Hij
schetste het beeld van de situatie en benoemde de operationele risico’s
zoals de verdere uitbreiding van de branden inclusief de daaruit
voortvloeiende scenario’s (de aandacht voor de zorginstellingen).
De voorzitter van het RBT benoemde, naar aanleiding van de
toelichting van de OL, de focus en prioriteiten van het RBT. Dit waren
de crisiscommunicatie en de ontwikkelingen op de langere termijn
voor de gemeente Noordwijkerhout. Het RBT besloot dat de
burgemeester van de gemeente Noordwijkerhout het bestuurlijke
gezicht naar buiten was voor de crisiscommunicatie over het incident.
Informatiemanagement
Tot het arriveren van een informatiemanager in het RBT heeft de
secretaris van het ROT als tijdelijke oplossing een samenvatting van
het ROT-overleg en kaartmateriaal ter beschikking gesteld aan het
RBT.
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Het RBT beschikte over wandschermen waarop het LCMS (tekst en
kaarten) gepresenteerd werd. Deze informatie was de basis voor de
beeldvorming.
Er is tijdens de vergadering geen aanvulling geweest vanuit het
LCMS. In de tweede vergadering is er geen nieuwe informatie uit het
LCMS gepresenteerd.
Het LCMS bevatte in het begin voor het RBT nog niet de gewenste
informatie. Hierop zijn meerdere vragen aan het ROT gesteld. Ook het
ontbreken van de informatiemanager in de eerste vergadering bleek
een gemis. De informatiemanager kwam om 07.57 uur binnen.
De ondersteuner had deze taak ondertussen overgenomen. Hij was ook
opgeleid voor het werken met LCMS. In de tweede vergadering heeft
de OL de informatie uit het LCMS zelf toegelicht.
Het RBT beschikte over een eigen informatiemanager die gebruik kon
maken van het LCMS. Voor de informatiemanager was een aparte
informatiedesk beschikbaar met twee computers. De beelden werden
doorlopend op de wand geprojecteerd.
De teams werkten met het LCMS en beschikten over elkaars
informatie. De ondersteuner RCC (en in de tweede vergadering de
logboek-schrijver) heeft de besluiten van het RBT (en de te nemen
acties) direct ingevoerd in het LCMS. De informatie van het RBT was
daarmee voor alle teams direct beschikbaar.
Aan het eind van de eerste vergadering heeft de voorzitter de besluiten
/ acties benoemd en gecontroleerd.
Het RBT heeft vooral gewerkt met de informatie van het ROT en de
OL. Hierin zijn geen tegenstrijdigheden waargenomen / opgemerkt.
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7.8

Enkele observaties vanuit het responsteam (in willekeurige volgorde)


Het responseteam heeft diverse rollen gespeeld. Bijvoorbeeld het
tweede Commando Plaats Incident (CoPI), de DCMR/KNMI voor
een weerplot, de KLPD voor ondersteuning door luchtbeelden, de
wijkagent voor het CoPI, de dierenbescherming, de
brandwondencentra, de andere veiligheidsregio voor bijstand en
deskundige ondersteuning.



Bij deze test is een en ander in de alarmering niet goed verlopen.
Het responseteam kreeg het idee dat er afgeweken werd van de
normale alarmering. Het 'train as you fight' principe had niet
losgelaten moeten worden ten aanzien van de alarmering. Doordat
er op een andere manier is gealarmeerd dan gebruikelijk is een
aantal sleutelfunctionarissen niet tijdig en / of niet op de juiste
manier gealarmeerd.



We hebben veel opmerkingen gekregen van mensen die het niet
eens zijn met de interpretatie van de opkomsttijden. Wet- en
regelgeving geven als norm tijd: de tijd tussen het opschalen naar
een (hogere) GRIP en het feitelijk arriveren in de beoogde plaats.

1. De GHOR was zeer consequent met het doorgeven van de
uitgezette acties en gealarmeerde eenheden.
2. De hulpverleners hadden snel in de gaten dat het rampenplan
LUMC waarschijnlijk in werking ging treden, hiervoor is door de
Meldkamer Ambulancezorg een voorwaarschuwing afgegeven.
3. De aanrijdende OvD-P wilde al snel informatie van de
politiecollega's ter plaatse.
4. De bijstandsaanvraag van de stafsectie Politie aan de regio’s
Haaglanden en Kennemerland werd goed opgepakt.
5. De SGBO is bezig geweest met het opstellen van een
verkeerscirculatieplan en een gewijzigde personele invulling naar
aanleiding van de branden. Ook is er een voorwaarschuwing
richting de Mobiele Eenheid uitgegaan.
6. De Meetplanleider van de brandweer zat goed op de zaak en heeft
diverse keren contact gehad met het responsteam om informatie te
krijgen waarmee hij een advies in de richting van het ROT kon
uitbrengen.
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7. De bereikbaarheidsgegevens van de operationeel voorlichter
waren niet bekend bij de meldkamer. De 'media' moesten op een
andere wijze aan de informatie komen.
8. De bereikbaarheidsgegevens van de verschillende teams en / of
secties waren niet overal bekend. Het responsteam is diverse keren
gebeld voor informatie die de deelnemer bij een deelnemend team
of sectie in de oefening moest en kon halen.
9. Er was lang onduidelijkheid over de definitieve locatie van het
eerste CoPI. ‘De Witte Raaf’ en de ‘Langevelderlaan ter hoogte
van de oude Sancta Maria’ zijn lange tijd twee locaties geweest
waar het eerste CoPI zou zijn. Om 07.54 uur gaf de stafsectie
Politie aan dat De Witte Raaf de definitieve locatie van het eerste
CoPI was.
10. Bij een GRIP4 is de rol van de gemeente Leiden (de staf van de
burgemeester) niet duidelijk voor de omliggende gemeenten, die
mede namens de gemeente Leiden piket draaien.
11. Sommige benamingen in het Regionaal Crisisplan komen niet
volledig overeen met die in het Besluit veiligheidsregio’s.
Bijvoorbeeld
de
voorlichtingsfunctionaris
versus
de
Communicatieadviseur.
12. In het Regionaal Crisisplan is de opkomsttijd voor het Regionaal
Beleidsteam 60 minuten. Het Besluit Veiligheidsregio’s kent geen
norm tijd.
13. De gemeente Noordwijkerhout heeft sinds 1 januari 2011 een
piketdienst met de gemeente Teylingen, Lisse en Hillegom. De
dienstdoende piket ambtenaar rampenbestrijding (dienstdoende
piket ARB) is pas om 07.15 uur gebeld door de oefenleiding maar
is niet gealarmeerd via de pager. Daarna is er contact geweest
tussen de piket ARB en de MOV en is begonnen met de
alarmering van het TBZ.
14. Uit de alarmeringsgegevens blijkt dat tijdens de opschalingen naar
GRIP 4 de gemeente Noordwijkerhout in het geheel niet is
meegenomen in de alarmeringen. De MOV en burgemeesters van
de gemeenten Leiden en Noordwijk zijn wel meegenomen in de
alarmering via de pager.
15. De dienstdoende ARB is niet op het moment van de GRIP 4
gealarmeerd, zijn de medewerkers van Noordwijkerhout veel te
laat gealarmeerd en is de verdere opstart van het gemeentelijk
crisisteam in het geding gekomen.
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16. In de nabespreking kwam de (te) trage opstart van het RBT
aanbod en het feit dat het team lang niet compleet was (de
communicatieadviseur en de informatiemanager ontbraken). Het
goed kunnen presenteren van de relevante informatie en de focus
op communicatie zijn van belang voor het RBT. De voorzitter
heeft behoefte aan een snellere aanwezigheid van de
ondersteuning. Ook wil hij bij aankomst in het RBT zicht hebben
op wie er gealarmeerd is en wie er komt.
17. In de RBT-ruimte is wandprojectie niet scherp, waardoor de
leesbaarheid van het LCMS niet optimaal is. Er is behoefte aan
individuele schermen, zoals de vertegenwoordiger van GHOR die
LCMS beschikbaar had op de iPad.
18. De alarmering via de pagers en de daarin opgenomen informatie
vraagt om aandacht. Bij een GRIP-alarmering zou er voor de
teamleden een duidelijke instructie moeten zijn, zoals: ‘GRIP4,
opkomst RBT in RCC’.
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8. Enkele leerpunten en aanbevelingen (in willekeurige volgorde):
1. Kijk binnen de veiligheidsregio of in een eerder stadium extra
centralisten kunnen worden opgeroepen. Geef hen dan een
duidelijke rol en taak.
2. Onderzoek of de briefing in de GMK in gezamenlijkheid kan
plaatsvinden. Wanneer een gezamenlijke briefing plaatsvindt,
heeft de CalamiteitenCoördinator (CaCo) meer tijd beschikbaar
om opdrachten en acties uit te zetten en / of informatie te
verzamelen.
3. Voorkom dat bij een groot incident de mogelijkheid bestaat dat de
span of control wordt overschreden en dat afbreuk wordt gedaan
aan de adequate informatieoverdracht aan de CaCo en de
centralisten van de andere kolommen.
4. Maak op tijd gebruik van de calamiteitenmeldkamer. Zorg zo voor
‘rust’ op de meldkamer ten aanzien van de reguliere meldingen.
5. Houd het aanwezige afbreukrisico ten aanzien van de eenhoofdige
leiding goed in de gaten, als de CaCo taken delegeert naar
assistent(en)-CaCo’s vanuit de vrije instroom.
6. Borg dat de Leider CoPI snel ter plaatse is om de rol van
‘ontkleurd’ leider op zich te nemen.
7. Tref maatregelen om de beeldvorming goed helder te krijgen. Sta
hier desnoods langer bij stil en zorg dat het beeld snel helder is!
8. Zorg voor een duidelijke afbakening van het bron- en effectgebied.
Communiceer dit onderscheid goed naar de deelnemende teams.
9. Overweeg de functies van Operationeel Leider en voorzitter van
het Regionaal Operationeel Team bij een GRIP4 te scheiden. Het
is de overweging waard om te werken met een technisch voorzitter
ROT. Hierdoor wordt de continuïteit in het ROT gewaarborgd en
heeft de OL voldoende ruimte om te ‘pendelen’ tussen ROT en
RBT. Hiermee wordt voorkomen dat er niet voldoende aandacht
is voor één van beide functies.
10. Borg de tijdige aanwezigheid van de communicatieadviseur ROT.
11. Zorg ervoor dat iedereen binnen de kolom Bevolkingszorg op de
hoogte is van zijn / haar rol en taken.
12. Onderzoek de constateringen dat in de ruimte van het RBT het
LCMS niet goed leesbaar is. Zorg ervoor dat dit wordt bijgesteld
of overweeg voorzieningen te treffen dat de leden van het team op
een eigen scherm (eventueel via tablet of Pc’s) het LCMS kunnen
inzien.
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13. Leg de beleidslijn om de burgemeester van de getroffen gemeente
het boegbeeld te laten zijn vast. Het verdient een compliment dat
in het RBT is besloten om de burgemeester van Noordwijkerhout
het ‘gezicht’ naar buiten te laten zijn voor wat betreft de
crisiscommunicatie!
14. Maak binnen de regio de afspraken over het al dan niet actief
blijven van een GBT (en in welke vorm) bij GRIP4 bekend. Zorg
ervoor dat iedere gemeente op de hoogte is van deze afspraken en
zorg dat deze eenduidig worden ingevuld.
15. Borg een duidelijke wijze waarop de alarmering voor GRIP4
plaatsvindt.
16. Schep duidelijkheid over het protocol bij informatie-uitwisseling
tussen het ROT en RBT. Informeert de OL het RBT of hebben de
OL en de voorzitter van het RBT telefonisch overleg? Het is aan te
raden om dit duidelijk in een werkinstructie opgenomen te hebben.
17. Overweeg -bij ontbreken van een informatiemanager in het RBTdat de aanwezige leden van het RBT zich laten informeren door de
informatiemanager van het ROT. Of passief deelnemen aan het
ROT-overleg. Of laat een aanwezig lid van het RBT de
beschikbare informatie - zeker voor de eerste vergadering van het
RBT - in het ROT ophalen.
18. Realiseer dat alle teams gebruik kunnen maken van de informatie
in het LCMS. In het bijzonder hebben de GMK en het ROT het
LCMS op goede wijze gebruikt.
19. Overweeg te werken met een gemeentelijk informatieknooppunt
binnen de getroffen gemeente(n).
20. Zorg dat iedereen goed opgeleid en getraind is om met het BOBmodel te werken. Voor een effectieve vergadering is het aan te
raden om het BOB-proces zorgvuldig te doorlopen.
21. Ondanks de aanwezigheid van netcentrisch werken is het
raadzaam de vergaderklok met elkaar af te stemmen. Met elke
opschaling dient deze weer onder de aandacht te worden gebracht,
omdat er meer teams operationeel c.q. actief worden.
22. Besteed aandacht aan de tijdige opkomst van de leden van de
teams. Zorg ervoor dat alle functies binnen de gestelde normen
worden ingevuld. De opkomst van de leden van het RBT (vooral
de informatiemanager en de ondersteuners) verdienen aandacht.
23. Besteed aandacht aan de vergaderdiscipline, zeker als ervoor
wordt gekozen om met incomplete teams te starten. Het
binnenlopen van nieuwe leden of het afgaan van telefoons werkt
storend op het besluitvormingsproces.
Zeker vanwege het feit dat er sprake is van een transitiefase voor wat
betreft de gemeentelijke crisisorganisatie kan gesproken worden van
een zinvolle en leerzame oefening.
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9. Artikelen en normering
9.1 Wet
Artikel 39 Wet Veiligheidsregio’s
Lid. 2. De voorzitter van de veiligheidsregio roept een regionaal
beleidsteam bijeen, dat bestaat uit de burgemeesters van de gemeenten
die betrokken zijn of dreigen te worden bij de ramp of crisis, alsmede uit
de hoofdofficier van justitie. De voorzitter van elk direct betrokken
waterschap wordt uitgenodigd deel uit te maken van het beleidsteam.
Normering:
 Bestaat het regionaal beleidsteam uit de burgemeesters van de
gemeenten die betrokken zijn of dreigen te worden bij de ramp of
crisis en de hoofdofficier van justitie? Ja. Zowel de voorzitter als
de burgemeesters van de betrokken gemeenten was in het
RBT. Er is ook telefonisch contact geweest met de piket
officier van justitie, waarbij de situatie en de GRIP4
besproken zijn. Voor hem was er niet voldoende reden op dit
moment van de oefening de hoofdofficier van justitie op te
roepen.
 Wordt de voorzitter van elk betrokken waterschap uitgenodigd
deel uit te maken van het beleidsteam? Nee. Het scenario gaf aan
dat er geen betrokkenheid van het waterschap was. Daarom is
voor deze systeemtest de voorzitter van het waterschap niet
opgeroepen.

Veiligheidsregio Hollands Midden
Evaluatierapport Systeemtest 16 mei 2012 versie 5.0

42

9.2 Organisatie
Artikel 2.1.1.
Het bestuur van de veiligheidsregio draagt zorg voor de inrichting
van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing
die bestaat uit de volgende onderdelen:
a. de Meldkamer,
b. één commando plaats incident of afhankelijk van de aard van de
ramp of crisis en de wijze waarop deze zich ontwikkelt meerdere
commando’s plaats incident,
c. indien er meer dan één commando plaats incident is, het
commando met de coördinerende taak,
d. één Team Bevolkingszorg of afhankelijk van de aard van de ramp
of crisis en de wijze waarop deze zich ontwikkelt meerdere teams
Bevolkingszorg,
e. een regionaal operationeel team en
f. een gemeentelijk beleidsteam bij een lokale ramp of crisis of een
regionaal beleidsteam bij een bovenlokale ramp of crisis.

Normering:
 Zijn alle onderdelen van de hoofdstructuur zoals beschreven in
artikel 2.1.1 opgenomen in een regionale opschalingsregeling?
Ja. De GMK, onder leiding van een CaCo, een CoPI, onder
leiding van een leider CoPI; een TBz, onder leiding van een
voorzitter; een ROT, onder leiding van een leider en een RBT
onder leiding van een voorzitter zijn opgenomen in de
opschalingsregeling.
 Zijn alle onderdelen van de hoofdstructuur opgekomen zoals
beschreven in artikel 2.1.1? Ja. Alle onderdelen van de
hoofdstructuur zijn opgekomen.
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Artikel 2.1.2
1. Een commando plaats incident bestaat uit:
a. een leider commando plaats incident.
b. een officier van dienst van de brandweer.
c. een officier van dienst van de geneeskundige hulpverlening.
d. een officier van dienst van de politie of van de Koninklijke
Marechaussee.
e. een informatiemanager commando plaats incident.
f. een voorlichtingsfunctionaris commando plaats incident.
Normering:
 Bestaat het commando plaats incident uit alle functionarissen zoals
omschreven in artikel 2.1.2. lid 1? Ja. Alle functionarissen
waren aanwezig. Tot het arriveren van de leider CoPI heeft de
HOvD van de brandweer de rol van leider CoPI op zich
genomen.
 Bij afwezigheid van een informatiemanager, wordt in het
commando plaats incident voorzien in de functionaliteit
informatiemanagement? Ja. De waarnemend leider CoPI heeft
met behulp van een flip-over aan een duidelijke c.q.
eenduidige beeldvorming gewerkt.
Tijdens het eerste CoPI overleg heeft de leider CoPI
gezamenlijk met de CoPI-leden het beeld opgebouwd. Om
06.46 uur was er een informatiemanager ter plaatse.
 Fungeert de leider commando plaats incident als ontkleurde
leider? Ja. Zowel de waarnemend leider als de leider CoPI
leidde de vergadering en bemoeiden zich niet met inhoudelijk
zaken van een of meerdere operationele kolommen.
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Artikel 2.1.2.
2. Een commando plaats incident is belast met de operationele leiding
ter plaatse, de afstemming met andere betrokken partijen als bedoeld
in artikel 16, tweede lid, van de wet en het adviseren van het
regionaal operationeel team.
Normering:
 Is er bij de taakuitvoering van het commando plaats incident
sprake van sturing en coördinatie van de operationele inzet?
Ja. Het CoPI is onmiddellijk gestart met het coördineren /
aansturen van de aanwezige eenheden en heeft meerdere
besluiten genomen. Bijvoorbeeld het ontruimen van de vier
campings, het aansturen van de meetploegen en het laten
leveren van bijstand door Defensie en deskundigen uit andere
veiligheidsregio’s. Tijdens de overleggen heeft de leider CoPI
de genomen actiepunten c.q. uitgezette opdrachten van de
diverse disciplines aan bod laten komen en met elkaar
afgestemd.
 Is er bij de taakuitvoering van het commando plaats incident
sprake van afstemming met andere betrokken partijen? Ja.
Bijvoorbeeld in het CoPI het samenwerken met de wijkagent
van de gemeente Noordwijk en de vertegenwoordiger van
Staatsbosbeheer.
 Is er bij de taakuitvoering van het commando plaats incident
sprake van advisering van het regionaal operationeel team? Ja.
Direct na afloop van de CoPI-overleggen heeft de leider CoPI
afstemming gehad met de leider ROT. Het CoPI heeft het
ROT geadviseerd een politiehelikopter in te zetten. Niet alleen
voor de beelden van het brongebied maar ook voor het
effectgebied (in feite de verantwoordelijkheid van het ROT).
De OvD-G heeft het ROT geadviseerd een voorwaarschuwing
naar ziekenhuizen en brandwondencentra te laten uitgaan.
 Is er contact tussen het commando plaats incident en het regionaal
operationeel team? Ja. Direct na afloop van de CoPI-overleggen
hebben de leden van het CoPI afstemming gehad met de
secties in het ROT. De informatiemanager heeft de gegevens
en besluiten (met terugwerkende kracht) in het LCMS
ingevoerd. Bijvoorbeeld het laten aanvragen van aanvullende
meteo-gegevens / meteoplot door of bij DCMR / KNMI.
 Heeft het commando plaats incident adviezen gecommuniceerd
richting het regionaal operationeel team, die tijdens de commando
plaats incident-vergadering naar voren zijn gebracht? Ja. Direct
na afloop van de CoPI-overleggen hebben de leider CoPI en de
andere leden van het CoPI betreffende de bovengenoemde
adviezen afstemming gehad met de secties in het ROT.
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Artikel 2.1.3
1. Een Team Bevolkingszorg bestaat uit de door het college
burgemeester en wethouders aangewezen functionarissen, van
één functionaris is belast met de leiding van het team,
functionaris met het informatiemanagement, en één functionaris
de coördinatie van de voorlichting.

van
wie
één
met

Normering TBz Noordwijk:
 Bestaat het Team Bevolkingszorg uit de functionarissen zoals is
opgenomen in artikel 2.1.3, lid 1? Ja. In het TBz zaten een
leidinggevende Team Bevolkingszorg, een functionaris voor
het informatiemanagement (informatiemanager) en daarnaast
een functionaris die belast was met de coördinatie van de
voorlichting.
Normering TBz Noordwijkerhout:
 Bestaat het Team Bevolkingszorg uit de functionarissen zoals is
opgenomen in artikel 2.1.3, lid 1? Ja. In het TBz zaten een
leidinggevende Team Bevolkingszorg, een functionaris voor
het informatiemanagement (informatiemanager) en daarnaast
een functionaris die belast was met de coördinatie van de
voorlichting.
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Artikel 2.1.3.
2. Een Team Bevolkingszorg heeft de volgende taken:
a. het geven van voorlichting aan de bevolking.
b. het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking.
c. het verzorgen van nazorg voor de bevolking.
d. het registreren van de slachtoffers.
e. het registreren van schadegevallen.
f. het adviseren van het regionaal operationeel team.
Normering TBz Noordwijk:
 Worden afhankelijk van het scenario de benodigde deelprocessen
zoals Voorlichting, Opvang & Verzorging en CRIB opgestart? Ja.
Van de genoemde taakorganisaties is een hoofd aanwezig die
leiding geeft aan het deelproces. Alleen het deelproces
Voorlichting en het actiecentrum communicatie, zijn
daadwerkelijk opgestart. Dit was ook conform de opzet van de
oefening.
 Is er bij de taakuitvoering van het Team Bevolkingszorg sprake
van advisering van het regionaal operationeel team? Ja. Toen
duidelijk was dat een communicatieadviseur in het ROT
ontbrak, heeft het TBz van de gemeente Noordwijk
geadviseerd om de communicatie via de gemeente Noordwijk
in plaats van het ROT te laten lopen. En om de
communicatieadviseur van de gemeente Gouda extra te
alarmeren.
 Is er contact tussen het Team Bevolkingszorg en het regionaal
operationeel team? Ja. Bijvoorbeeld over de meerdere
opvanglocaties en het advies dat de gemeente Noordwijk de
gehele crisiscommunicatie overneemt. Dit is telefonisch
besproken met de Algemeen commandant Bevolkingszorg.
Aan het ROT is doorgegeven, dat het actiecentrum
Communicatie compleet en operationeel was.
 Worden er vanuit het Team Bevolkingszorg adviezen richting het
regionaal operationeel team gecommuniceerd, die tijdens de
vergadering van het Team Bevolkingszorg naar voren zijn
gebracht? Ja. Bijvoorbeeld het advies om de communicatie
door de gemeente Noordwijk over te nemen is telefonisch
besproken met de Algemeen commandant Bevolkingszorg.
En over het gegeven de locatie De Leeuwenhorst als
opvanglocatie te laten fungeren (via LCMS).
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Normering TBz Noordwijkerhout:
 Worden afhankelijk van het scenario de benodigde deelprocessen
zoals Voorlichting, Opvang & Verzorging en CRIB opgestart?
Niet van toepassing. ‘Einde oefening’ werd gegeven voordat
het Team Bevolkingszorg operationeel was.
 Is er bij de taakuitvoering van het Team Bevolkingszorg sprake
van advisering van het regionaal operationeel team? Niet van
toepassing. ‘Einde oefening’ werd gegeven voordat het Team
Bevolkingszorg operationeel was.
 Is er contact tussen het Team Bevolkingszorg en het regionaal
operationeel team? Niet van toepassing. ‘Einde oefening’ werd
gegeven voordat het Team Bevolkingszorg operationeel was.
 Worden er vanuit het Team Bevolkingszorg adviezen richting het
regionaal operationeel team gecommuniceerd, die tijdens de
vergadering van het Team Bevolkingszorg naar voren zijn
gebracht? Niet van toepassing. ‘Einde oefening’ werd gegeven
voordat het Team Bevolkingszorg operationeel was.
Artikel 2.1.4
1. Een regionaal operationeel team bestaat uit:
a. een regionaal operationeel leider.
b. een sectie brandweer.
c. een sectie GHOR.
d. een sectie politie.
e. een sectie Bevolkingszorg.
f. een sectie informatiemanagement.
g. een voorlichtingsfunctionaris regionaal operationeel team.
Normering:
 Bestaat het regionaal operationeel team uit alle onderdelen zoals
omschreven in artikel 2.1.4. lid 1? Ja. Onder leiding van een
regionaal Operationeel Leider werd vergaderd en waren alle
secties aanwezig.
 Bestaat een sectie minimaal uit een hoofd sectie (welke zitting
neemt in de plenaire sessie) en één medewerker? Ja. Dit blijkt uit
de presentielijst.
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Artikel 2.1.4.
2. Een regionaal operationeel team is belast met de operationele
leiding, de afstemming met andere betrokken partijen en het
adviseren van het gemeentelijk of regionaal beleidsteam.
Normering:
 Is er bij de taakuitvoering van het regionaal operationeel team
sprake van sturing en coördinatie van de rampenbestrijding? Ja.
Het ROT heeft onder andere sturing gegeven (en daarbij
prioriteiten gesteld) aan het inzetten van de eenheden in het
bron- en effectgebied, de locatie(s) en het inrichten van de
opvanglocaties in het inzetgebied Bevolkingszorg en het
waarschuwen van de bevolking (onder andere door middel van
sirenes). Voor wat betreft de opvang gaf het ROT ook
opvanglocaties in Hillegom aan (dus buiten de getroffen
gemeenten).
 Is er bij de taakuitvoering van het regionaal operationeel team
sprake van afstemming met andere betrokken partijen? Ja.
Afspraken en inzet van middelen van defensie na overleg met
de liaison Defensie in het ROT. Ook is met de veiligheidsregio
Noord-Holland Noord contact opgenomen over deskundige
ondersteuning (deze veiligheidsregio had in 2011 meer dan 25
natuur-duinbranden). Daarnaast heeft het ROT aandacht
besteed aan het informeren van de in het gebied aanwezige
scholen met het advies voorlopig niet te openen in verband met
het rook- en brandgevaar.
 Is er bij de taakuitvoering van het regionaal operationeel team
sprake van advisering van het regionaal beleidsteam? Ja. Er zijn
contacten geweest tussen de Operationeel Leider en de
voorzitter van de veiligheidsregio. Onder andere over de
opschaling naar GRIP4, het gebruik van de WAS-sirenes en
het oplossen van het ontbreken van een communicatieadviseur
in het Regionaal Operationeel Team.
 Is er contact tussen het regionaal operationeel team en het
regionaal beleidsteam? Ja. Bij de opschaling naar GRIP4 is
contact geweest tussen de Operationeel Leider (OL) en de
burgemeester van Noordwijk. Op een later tijdstip was er
contact tussen de OL en de voorzitter van de veiligheidsregio
over de opschaling naar GRIP4.
Vooruitlopend op de aanwezigheid van een informatiemanager
heeft de secretaris van het ROT een samenvatting van het
overleg ROT en kaartmateriaal ter beschikking gesteld aan
het RBT.

Veiligheidsregio Hollands Midden
Evaluatierapport Systeemtest 16 mei 2012 versie 5.0

49



Heeft het regionaal operationeel team adviezen richting het
regionaal beleidsteam gecommuniceerd? Ja. Het ROT heeft het
wel of niet laten afgaan van de sirenes van het
Waarschuwingsalarmeringssysteem (WAS) in de betrokken
gemeente(n) als advies (en beslispunt) voorgelegd aan het
RBT. Het ontbreken van gestructureerde aandacht voor het
interne en externe communicatieproces is als knelpunt gedeeld
met het Regionaal Beleidsteam. Als tijdelijke oplossing heeft
het ROT geadviseerd het bewaken van het proces
Communicatie tijdelijk over te laten aan het Team
Bevolkingszorg van de gemeente Noordwijk.

Artikel 2.1.5.
1. Een gemeentelijk beleidsteam bestaat uit leidinggevenden van de
brandweer, de GHOR, de politie en de Bevolkingszorg.
Normering:
 Bestaat het gemeentelijk beleidsteam uit de functionarissen zoals
omschreven in artikel 2.1.5 lid 1? Dit is niet van toepassing. Er is
nagenoeg direct opgeschaald naar GRIP4.
Artikel 2.1.5.
2. Een gemeentelijk beleidsteam ondersteunt de burgemeester bij de
rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Normering:
 Wordt een opgekomen beleidsteam voorgezeten door een
burgemeester of diens plaatsvervanger? Dit is niet van
toepassing. Er is nagenoeg direct opgeschaald naar GRIP4.
 Geven de opgekomen leden van een beleidsteam vanuit hun eigen
vakkennis ondersteuning aan de voorzitter (burgemeester) bij het
nemen van beleidsbeslissingen en besluiten? Dit is niet van
toepassing. Er is nagenoeg direct opgeschaald naar GRIP4.
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9.3 Alarmering
Artikel 2.2.2
1. Zodra is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria voor
grootschalige alarmering, wordt de meldkamer door één
leidinggevende aangestuurd.
Normering:
 Is deze functionaris benoemd in een multidisciplinair vastgesteld
document? Dit vergt een documentstudie. In overleg met VenJ
verrichten wij geen documentstudie.
 Is deze functie continu geborgd? Dit vergt een documentstudie.
In overleg met VenJ verrichten wij geen documentstudie.
Voert de functionaris de volgende drie elementen van zijn
taakomschrijving uit:
a) Informatie vragen, halen en brengen? Ja. Na aankomst in de
GMK hield de CaCo onmiddellijk een briefing met de
centralisten van de politie, de ambulancezorg (CPA) en
brandweer. Hij had veelvuldig contact met alle
centralisten, met de staffunctionaris brandweer in het
Regionaal Operationeel Team (ROT), met de
Commandant van Dienst (CvD) en met de leden van het
Commando Plaats Incident (CoPI) en de stafsecties in het
ROT.
b) Bewaken van het opschalingniveau. In casu er voor zorgen dat
elke dienst van het juiste opschalingsniveau op de hoogte is?
Ja. Tijdens deze briefings werd stilgestaan (op basis van
het beeld) bij het gelijkrichten en het afstemmen van de
GRIP en de daarbij behorende acties en werkzaamheden.
c) Prioriteiten stellen in de (meldkamer)besluiten van de drie
diensten, knopen doorhakken in geval van tegenstrijdige
belangen tussen de drie diensten en afstemmen van de
besluiten van de drie diensten (afhankelijk van scenario)? Ja.
Voorbeelden hiervan zijn de opstellocaties van de CoPI’s
en het openstellen van een publieksinformatienummer.
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Artikel 2.2.3
1. Binnen twee minuten nadat is vastgesteld dat is voldaan aan de
criteria voor grootschalige alarmering, begint de meldkamer met de
alarmering van de onderdelen van de hoofdstructuur van de
rampenbestrijding en crisisbeheersing, bedoeld in artikel 2.1.1,
onderdelen b tot en met e, en wordt de burgemeester of in het geval
artikel 39 van de wet van toepassing is, de voorzitter van de
veiligheidsregio en de betrokken burgemeesters geïnformeerd.
Normering:
 Start de meldkamer na elke ophoging van het opschalingsniveau
binnen twee minuten de alarmering? Ja. Na elke vorm van
opschaling zijn de medewerkers van de meldkamer
onmiddellijk gestart met het alarmeren van functionarissen en
teams. Het responseteam kreeg het idee dat er afgeweken werd
van de normale alarmering.
Doordat er op een andere manier is gealarmeerd dan
gebruikelijk is een aantal sleutelfunctionarissen niet op de
juiste manier gealarmeerd.
Zowel de burgemeester van Noordwijk als de voorzitter van de
veiligheidsregio is door of namens de meldkamer in kennis
gesteld. Voor alle duidelijkheid, voordat beiden gealarmeerd
werden voor een GRIP3 respectievelijk GRIP4.
Artikel 2.2.3.
2. Afhankelijk van de aard en omstandigheden van de ramp of crisis,
alarmeert de meldkamer andere functionarissen en eenheden die
nodig zijn voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Normering:
 Wordt tegelijkertijd met of aansluitend aan de alarmering van de
operationele hoofdstructuur de andere functionarissen en eenheden
die nodig zijn voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing
gealarmeerd? Ja. Behalve de onderdelen van de hoofdstructuur
zijn diverse voor de systeemtest noodzakelijke functionarissen
en eenheden ‘gealarmeerd’: de Adviseur Gevaarlijke Stoffen,
de SIGMA voor ondersteuning van de GHOR, de KLPD voor
luchtbeelden, Staatsbosbeheer voor overleg in het Commando
Plaats Incident, KNMI/DCMR, brandwondencentra en
meetploeg.
De echte operationele eenheden waren geen onderdeel van de
test.
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Artikel 2.2.4
Binnen vijf minuten nadat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria
voor grootschalige alarmering geeft de meldkamer, op grond van de
beschikbare gegevens een zo volledig mogelijke beschrijving van het
incident aan de onderdelen van de hoofdstructuur van de
rampenbestrijding en crisisbeheersing en aan andere functionarissen
of eenheden bedoeld in artikel 2.2.3., tweede lid.
Normering:
 Heeft de Meldkamer een volledige beschrijving van het incident
gereed? Ja. Binnen vijf minuten na GRIP 1 was in het GMS al
aangegeven dat het meerdere branden betrof met (kans op)
slachtoffers en grote materiële schade. Verder was duidelijk
dat
een
ontruiming
plaatsvond
waarbij
een
verkeerscirculatieplan noodzakelijk was. Daarnaast heeft de
CalamiteitenCoördinator alle beelden teruggekoppeld in
briefings met de centralisten. Hij heeft in GMS / LCMS metainformatie aan het beschikbare beeld toegevoegd.
De GMK heeft het beeld herhaaldelijk aangepast aan nieuwe
informatie, zodra deze geverifieerd was. Bijvoorbeeld de
brandhaarden, het onveilige gebied en de exacte opstellocaties.
De GMK ontving ook informatie van de andere teams. In feite
was dit beeld al aanwezig voordat naar GRIP2 respectievelijk
GRIP3 werd opgeschaald.
Tot het operationeel worden van het ROT had de GMK
contact met het CoPI, daarna met het ROT.



Is deze beschrijving schriftelijk beschikbaar? Ja (digitaal).
Is de beschrijving van het incident zo volledig mogelijk? Ja. De
medewerkers van de GMK hebben continu aan een beeld van
het incident gewerkt.

Artikel 2.2.5
Het bestuur van de veiligheidsregio draagt zorg voor een voorziening
waardoor in het geval dat de Meldkamer uitvalt, de functie en taken
van de meldkamer worden gecontinueerd.
Normering:
 Is er een voorziening getroffen die de functie en taken van de
Meldkamer, mocht deze uitvallen, over kan nemen? Ja. Er
bestaat uit een uitwijkmogelijkheid naar de KLPD.
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9.4 Opschaling
Artikel 2.3.1.
Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als
bedoeld in artikel 2.2.1 beginnen de volgende onderdelen of
functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering van hun taken:
a. Een eerste commando plaats incident binnen dertig minuten.
b. De leidinggevenden binnen een regionaal operationeel team binnen
vijfenveertig minuten, met uitzondering van de leidinggevende van de
sectie Informatiemanagement die binnen dertig minuten begint.
c. De voorlichtingsfunctionaris regionaal operationeel team binnen
dertig minuten.
d. De sectie informatiemanagement van een regionaal operationeel team
binnen veertig minuten.
e. De overige secties van een regionaal operationeel team binnen zestig
minuten.
f. Een team Bevolkingszorg binnen negentig minuten, met uitzondering
van de functionaris die met de coördinatie van de voorlichting is
belast en die binnen dertig minuten begint.
g. Een gemeentelijk beleidsteam binnen zestig minuten vanaf het
moment dat de burgemeester het beleidsteam bijeen heeft geroepen.
Normering:
 Is het commando plaats incident binnen dertig minuten gestart met
de eerste werkzaamheden? Nee. Volgens de presentielijst waren
de meeste cruciale leden niet binnen 30 minuten aanwezig.
Bij aanvang meldde de HOvD van de brandweer dat hij niet
‘officieel’ aanwezig was als leider CoPI, maar hij startte wel
het eerste overleg op en gedroeg zich als Leider CoPI.




Zijn de leidinggevenden binnen het regionaal operationeel team
(de deelnemers aan de plenaire sessie) binnen vijfenveertig
minuten na afkondiging van de opschaling volledig gestart met de
eerste werkzaamheden van het regionaal operationeel team? Ja.
Hoewel volgens de presentielijst niet alle leden binnen 45
minuten aanwezig waren, waren wel de meeste cruciale leden
(bijvoorbeeld
de Operationeel
Leider,
het
Hoofd
Informatiemanagement) aanwezig en operationeel.
Is de leidinggevende van de sectie Informatiemanagement binnen
dertig minuten begonnen met het verzamelen van informatie t.b.v.
het regionaal operationeel team? Ja. Na aankomst is de sectie
Informatiemanagement direct begonnen met het inwinnen van
informatie bij de GMK (en de registratie hiervan).
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Is de voorlichtingsfunctionaris binnen dertig minuten begonnen
met de uitvoering van taken? Nee. Volgens de presentielijst was
de voorlichtingsfunctionaris niet binnen 30 minuten in het
ROT.
Is de sectie Informatiemanagement met minimaal één medewerker
binnen veertig minuten begonnen met het verzamelen van
informatie t.b.v. het regionaal operationeel team? Ja. Na
aankomst is de sectie Informatiemanagement direct begonnen
met het inwinnen van informatie bij de GMK (en de registratie
hiervan) (bron: presentielijst en waarneming).
Zijn de overige secties met minimaal één medewerker binnen
zestig minuten na afkondiging van de opschaling begonnen met de
uitvoering van hun taken? Ja. Minimaal één medewerker per
sectie was binnen 60 minuten aanwezig en gestart met de
eerste werkzaamheden in het ROT (bron: presentielijst en
waarneming).

Normering TBz Noordwijk:
 Is het Team Bevolkingszorg binnen negentig minuten na
afkondiging van de opschaling begonnen met de uitvoering van
hun taak? Ja. Tussen 06.55 uur en 07.35 uur arriveerden de
leden van het Team Bevolkingszorg van de gemeente
Noordwijk.
 Is de functionaris die belast is met de coördinatie van de
voorlichting binnen dertig minuten na afkondiging van de
opschaling gestart met de taakuitvoering? Nee (bron:
presentielijst en waarneming).
Normering TBz Noordwijkerhout:
 Is het Team Bevolkingszorg binnen negentig minuten na
afkondiging van de opschaling begonnen met de uitvoering van
hun taak? Dit is niet van toepassing. ‘Einde oefening’ werd
gegeven voordat het Team Bevolkingszorg operationeel was.
 Is de functionaris die belast is met de coördinatie van de
voorlichting binnen dertig minuten na afkondiging van de
opschaling gestart met de taakuitvoering? Dit is niet van
toepassing. ‘Einde oefening’ werd gegeven voordat het Team
Bevolkingszorg operationeel was.
Normering:
 Is het gemeentelijk beleidsteam binnen zestig minuten na
afkondiging van de opschaling gestart met de eerste
werkzaamheden? Dit is niet van toepassing. Er is nagenoeg
direct opgeschaald naar GRIP4.
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9.5 Informatiemanagement
Artikel 2.4.1.
1. Het bestuur van de veiligheidsregio draagt er zorg voor dat binnen
de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing
tijdens een ramp of crisis een totaalbeeld wordt bijgehouden.
Normering:
 Is er een voorziening getroffen waar het maken van een centraal
totaalbeeld bij is belegd? Ja. Volgens de instructies van de
veiligheidsregio heeft in het begin de GMK de taak dit centraal
totaalbeeld te verzorgen. Vanaf GRIP 2 ligt de taak bij het
ROT. De veiligheidsregio heeft daarvoor intensief geïnvesteerd
in het werken met (en in) het Landelijk Crisismanagement
Systeem (LCMS), dat aanwezig is voor alle onderdelen van de
hoofdstructuur.
 Voert dit onderdeel dit in de praktijk ook zo uit? Ja. Tijdens de
oefening is intensief gewerkt aan een totaalbeeld. Aanvankelijk
heeft de GMK dit totaalbeeld verzorgd. Later heeft het ROT
het totaalbeeld beschikbaar gesteld. Hierbij is gebruik
gemaakt van het Landelijk Crisismanagement Systeem
(LCMS).
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Artikel 2.4.1.
2. Het totaalbeeld is opgebouwd uit de beschikbare gegevens over:
a. Het incident, waaronder wordt begrepen:
o De aard van het incident en de betrokken objecten;
o De actuele situatie met betrekking tot het incident, en
o De risico’s en de effecten van het incidenttype en de
bestrijdingsmogelijkheden.
b. De hulpverlening, waaronder wordt begrepen:
o De bestrijdingsmogelijkheden;
o De bereikbaarheid voor de hulpverlening en
o De risico’s voor de hulpverleners en de daarmee
samenhangende veiligheidsmaatregelen.
c. De prognose en de aanpak, waaronder wordt begrepen:
o De verwachting met betrekking tot de ontwikkeling van het
incident, de risico’s en de effecten ervan en de
bestrijdingsmogelijkheden;
o Het slachtofferbeeld, de verwachte ontwikkeling ervan, de
noodzakelijke maatregelen en de benodigde hulpverleners
en middelen;
o De risico’s voor de bevolking, de verwachte ontwikkeling
van deze risico’s en de benodigde hulpverleners en
middelen;
o Het beeld bij de bevolking van het incident en de risico’s,
het gedrag van de bevolking, de informatie die aan de
bevolking is verstrekt en maatregelen die zijn of worden
getroffen en
o Overige bedreigingen zoals die voor de vitale belangen, het
milieu of de economie, de verwachte ontwikkeling ervan en
de benodigde hulpverleners en middelen.
d. De getroffen maatregelen en de resultaten ervan, waaronder
wordt begrepen:
o De actuele bestrijdingsorganisatie;
o De voorstellen en besluiten over de bestrijdingsstrategie, de
inzetplannen en de benodigde hulpverleners en middelen;
o De feitelijke inzet en uitvoering van de bestrijding, en
o De voortgang van de inzet en de uitvoering, de bijstelling
van besluiten of de uitvoering ervan en de bereikte resultaten.
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Normering:
 Is alle relevante informatie (scenarioafhankelijk) opgenomen in
het totaalbeeld? Ja. De GMK heeft het totaalbeeld opgesteld.
Onder andere is aandacht besteed aan de aard, omvang en
risico’s van het incident, de ingezette hulpverlening, de risico’s
en de nodige veiligheidsmaatregelen (onder andere dankzij de
veiligheidscoördinator).
En herhaaldelijk aangepast aan de nieuwe beschikbare
informatie (zodra deze geverifieerd was).
Enkele voorbeelden: het slachtofferbeeld (vermisten, aantal
T1, T2 en T3) en de informatie aan de bevolking, mede
gebaseerd op het beschikbare beeld over het gedrag
(ontruiming).
Het totaalbeeld bevatte informatie over bijvoorbeeld de
meerdere brandhaarden, het onveilige gebied en de exacte
opstellocaties.
 Is de informatie gegroepeerd per samenhangend thema (incident,
hulpverlening, prognose en aanpak, maatregelen en resultaten
ervan) en rond de zwaartepunten van de bestrijding? Ja. Het
LCMS biedt zelf een overzichtelijke groepering: bijvoorbeeld
Bron-en emissiebestrijding en Spoedeisende medische
hulpverlening.
De bestrijding en hulpverlening werd ook bijvoorbeeld
gegroepeerd in CoPI1 en CoPI2 enerzijds en de gemeente
Noordwijk en Noordwijkerhout anderzijds.
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Artikel 2.4.1.
3. Het totaalbeeld wordt langs geautomatiseerde weg zo spoedig
mogelijk en voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, geverifieerd
beschikbaar gesteld aan:
a. de onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding
en crisisbeheersing
b. andere bij de ramp of crisis betrokken partijen voor zover zij
deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken
en bevoegdheden en
c. Onze Minister
Normering:
 Wordt er een zogenaamd netcentrisch systeem gehanteerd? Ja.
Het Landelijk Crisismanagementsysteem (LCMS).
 Wanneer er sprake is van tegenstrijdige informatie in het incident
of het oefenscenario, wordt dit dan gesignaleerd en wordt er
hiernaar navraag gedaan? Ja. In de GMK is onduidelijkheid
geweest over de opstellocaties van de CoPI’s. Om 06.08 uur
heeft de CaCo contact gelegd met een HOvD uit de vrije pool
om te komen tot de keuze van een locatie en daarmee de
onduidelijkheden te beëindigen.
Waargenomen is dat het ROT onjuiste c.q. tegenstrijdige
informatie heeft opgemerkt: een brand die de bebouwing en
een camping bedreigde, bleek zich op een andere plaats te
bevinden. Het beeld werd direct in het LCMS gecorrigeerd en
geïnitieerde maatregelen werden teruggedraaid c.q. aangepast.
 Gezien de planvorming van de regio en het scenario, zijn alle
vereiste partijen aangesloten? Ja. Voor het moment in het
scenario waren de essentiële partijen aangesloten.
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Artikel 2.4.2
1. De onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing, bedoeld in artikel 2.1.1, onderdelen a tot en met e,
houden bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing een eigen beeld
bij.
Normering:
 Is in alle onderdelen a t/m e voorzien in de functionaliteit
'informatiemanagement'?
a) in de planvorming? Ja. Hoewel dit een documentstudie vergt
(wat we in overleg met VenJ niet verrichten) weten we dat
informatiemanagement herhaaldelijk wordt genoemd in de
plannen (regionaal crisisplan, draaiboeken en instructies).
b) tijdens het incident of de oefening? Ja. Elk gremium heeft de
beschikking over een informatiemanager (voor de GMK
was dit de CaCo). Zowel het CoPI als het Team
Bevolkingszorg van de gemeente Noordwijk heeft het eigen
beeld enerzijds bijgehouden via een flip-over en anderzijds
door het werken met het LCMS.
 Heeft het gemeentelijk beleidsteam van de brongemeente een
totaalbeeld ter beschikking gekregen? Niet van toepassing. Er is
nagenoeg direct opgeschaald naar GRIP4.
 Heeft het regionaal beleidsteam een totaalbeeld ter beschikking
gekregen? Ja. In het begin kwam dit totaalbeeld tot stand door
het delen van het beeld, de besluitenlijst en kaartmateriaal uit
het ROT, gevolgd door het aangeven van het totaalbeeld door
de Operationeel Leider en uiteindelijk door een totaalbeeld in
het LCMS en een toelichting van de Operationeel Leider.
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Artikel 2.4.2.
2. het eigen beeld bestaat uit
de beschikbare gegevens over de ontwikkeling en effecten van een
incident, de risico’s voor de veiligheid van de hulpverleners en de
personen in het getroffen gebied, de aanpak van het incident en de
daarvoor benodigde mensen en middelen.
Normering:
 Is de informatie opgenomen in het eigen beeld van de
verschillende onderdelen? Ja. Voorbeelden: In het LCMS
besteden de verschillende onderdelen aandacht aan de vier
punten voor een goed eigen beeld. Dit geldt voor zowel de
GMK, het CoPI, het ROT als het Team Bevolkingszorg van de
gemeente Noordwijk.
Voordat het CoPI het eigen beeld in het onderdeel
Beeldvorming- incidentbeschrijving van het LCMS opnam,
heeft het team het beeld weergegeven op een flip-over in de
tijdelijke werkruimte van het CoPI in De Witte Raaf.
Het Team Bevolkingszorg heeft het eigen beeld gedeeld in het
LCMS en op een flip-over in de werkruimte van het TBz.
 Is het eigen beeld overzichtelijk? Ja. De onderdelen hebben aan
en met een begrijpelijk en geordend beeld gewerkt.
Artikel 2.4.2.
3. de gegevens worden nadat zij beschikbaar zijn binnen tien minuten
verwerkt in het eigen beeld en voor zover mogelijk geverifieerd.
Normering :
 Zijn de gegevens binnen tien minuten verwerkt en zo mogelijk
geverifieerd:
De GMK heeft de gegevens tijdig verwerkt en geverifieerd met
behulp van kladblokgegevens en het LCMS.
Het CoPI heeft in het begin provisorisch het eigen beeld
verwerkt op een flip-over. Nadat de COH beschikbaar was,
heeft de informatiemanager het LCMS gebruikt voor het
verwerken en verifiëren.
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Het ROT heeft informatie van andere teams ontvangen en dit
aangepast in het eigen beeld. Dit valt te concluderen uit
regelmatige aanpassingen binnen het ROT. Waargenomen is dat
het team de gegevens heeft geverifieerd, waardoor het team
onjuiste c.q. tegenstrijdige informatie heeft gesignaleerd. Het
beeld werd direct gecorrigeerd en geïnitieerde maatregelen
werden teruggedraaid c.q. aangepast.
De sectie informatiemanagement in het ROT, de ROT-secretaris
en de plotter hebben het beschikbare beeld en de gegevens in het
LCMS bijgehouden (en geprojecteerd voor de leden van het
ROT). Ze hebben veranderingen en aanpassingen bijgehouden en
aan de leden van het ROT bekend gemaakt en gesteld
(bijvoorbeeld door opnieuw projectie). Hierdoor ontstond ook een
totaalbeeld voor de andere onderdelen van de hoofdstructuur.
De informatiemanager van het Team Bevolkingszorg van de
gemeente Noordwijk heeft de beschikbare gegevens onmiddellijk
verwerkt in het eigen beeld in het LCMS. Daarnaast heeft de
voorzitter van het team een flip-over voor het nieuwe beeld
gebruikt. De wijziging van verantwoordelijkheid voor het proces
Communicatie c.q. voorlichting werd hierop aangetekend.
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Artikel 2.4.2.
4. De gegevens worden langs geautomatiseerde weg beschikbaar
gesteld aan:
a. de onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding
en crisisbeheersing
b. andere bij de ramp of crisis betrokken partijen voor zover zij
deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken
en bevoegdheden en
c. het onderdeel dat het totaalbeeld bijhoudt
Normering:
 Worden de gegevens beschikbaar gesteld aan de betrokken
onderdelen? Ja.
Door middel van het LCMS (door alle teams).
Door diverse telefoongesprekken tussen bijvoorbeeld het CoPI
en het ROT en de stafsectie Bevolkingszorg in het ROT en het
Team Bevolkingszorg.
Bilaterale overleggen tussen het ROT en RBT.
 Stelt het Team Bevolkingszorg tenminste de gegevens uit het
eigen beeld beschikbaar aan de actiecentra, indien deze geen
toegang hebben tot het totaalbeeld? Ja. Voor wat betreft het
actiecentrum Communicatie. De andere actiecentra namen
niet deel aan de oefening.
De informatiemanager van het Team Bevolkingszorg van de
gemeente Noordwijk heeft de beschikbare gegevens
onmiddellijk verwerkt in het eigen beeld in het LCMS.
 Zo ja: wordt het beeld geautomatiseerd gedeeld? Ja. Door
gebruik van het LCMS, zodat het ROT als bewaker van het
totaalbeeld dit tot beschikking kreeg / had.

Veiligheidsregio Hollands Midden
Evaluatierapport Systeemtest 16 mei 2012 versie 5.0

63

Artikel 2.4.3.
Een advies of opdracht van een onderdeel van de hoofdstructuur van
de rampenbestrijding en crisisbeheersing is gebaseerd op het actuele
beeld van dat onderdeel en op het actuele totaalbeeld.
Normering:
 Zijn besluiten, adviezen en opdrachten gebaseerd op het actuele
beeld? Ja. Besluiten waren hoofdzakelijk gebaseerd op een
beeld-, oordeel- en besluitvorming (BOB-methodiek). De
gegevens die uit het actuele eigen beeld en het actuele
totaalbeeld voortkwamen, waren de basis voor het BOBmethodiek.
Enkele voorbeelden:
Op grond van het beschikbare eigen beeld heeft de CaCo
onder andere de beslissingen genomen over de definitieve
opstellocaties van de CoPI’s en het openstellen van een
publieks-informatienummer.
Het CoPI heeft op basis van de actuele beelden opdrachten
gegeven voor het ontruimen van het omliggende gebied
inclusief vier campings.
Het ROT heeft dankzij het actuele beeld kunnen inzoomen op
bijzondere doelgroepen: de anderstaligen in het bron- en
effectgebied (in het bijzonder Polen), de campinggasten en de
scholen in het bron- en effectgebied.
Het Team Bevolkingszorg van de gemeente Noordwijk heeft
op grond van de actuele beelden de juiste opdrachten kunnen
geven voor de opvangcentra in de eigen gemeente.
Het Regionaal Operationeel Team heeft op basis van de
actuele beelden kunnen besluiten dat de burgemeester van
Noordwijkerhout het ‘boegbeeld’ van de ramp was en hoe de
juiste boodschap (inhoud en toon) in het kader van
crisiscommunicatie diende te zijn.
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Artikel 2.4.4
In het geval dat een advies of opdracht niet of niet volledig is
uitgevoerd, wordt het onderdeel van de hoofdstructuur van de
rampenbestrijding en crisisbeheersing dat dit advies of deze opdracht
heeft gegeven, daarvan op de hoogte gesteld. De opdracht wordt
vervolgens in overeenstemming met artikel 2.4.3 opnieuw
geformuleerd.
Normering:
 Wordt het niet overnemen of onvolledig uitvoeren van een advies
of opdracht teruggekoppeld naar de opdrachtgever?
Ja. Twee voorbeelden:
Bij de meerdere opstelplaatsen van het CoPI werden
geconstateerde omissies naar de andere teams onmiddellijk
teruggekoppeld.
Het ROT heeft gesignaleerd dat een brand, die de bebouwing
en een camping bedreigde, zich op een andere plaats bevond.
Het beeld werd direct gecorrigeerd en na terugkoppeling kon
de geïnitieerde maatregelen worden teruggedraaid c.q.
aangepast.
 Wordt het advies of de opdracht door de opdrachtgever
geherformuleerd? Ja. Zie antwoord hierboven.
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Aanvullende toetspunten Inspectie OOV voor
Leiding & Coördinatie
LC1.
In het regionaal operationeel team, het gemeentelijk beleidsteam of
regionaal beleidsteam, het commando plaats incident en het Team
Bevolkingszorg worden prioriteiten gesteld. Indien nodig worden
deze prioriteiten bijgesteld. Bovendien wordt de prioriteitsstelling
onderbouwd.
Normering:
Worden er in de betreffende teams prioriteiten gesteld? Ja.
Voorbeelden hiervan zijn de opstellocaties van de CoPI’s, het
openstellen van een publieksinformatienummer, de plaats van de
opvanglocatie(s), het inrichten van de opvanglocatie en het
waarschuwen van de bevolking (onder andere door middel van
sirenes).



Worden deze prioriteiten, indien nodig, bijgesteld? Ja. Nut,
noodzaak en urgentie van de besluiten werden overwogen.
Daarna werd de prioriteit gesteld: wat nu en wat later.
Worden deze prioriteiten onderbouwd? Ja. Bij het onderdeel
meningsvorming kwam dit naar voren.

LC2.
In de teams worden besluiten vertaald in opdrachten en
gecommuniceerd naar het team dat verantwoordelijk is voor de
uitvoering.
In de teams worden de opdrachten toegewezen aan een functionaris
binnen het team die verantwoordelijk is voor de uitvoering.
Normering:
 Vertaalt het team dat een besluit neemt deze naar een opdracht
voor een ander team of voor een functionaris binnen het eigen
team? Ja. De ene keer werd naam of functie aangegeven. In
andere gevallen was het expliciet welk team of wie
verantwoordelijk was.
 Worden deze opdrachten uitgezet naar een verantwoordelijk team
of naar een verantwoordelijke functionaris? Ja. De ene keer werd
naam of functie aangegeven. In andere gevallen was het
expliciet welk team of wie verantwoordelijk was en haalde dit
team of deze persoon dit uit het LCMS.
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10. Eindconclusie
Met deze oefening van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en
crisisbeheersing heeft het bestuur van de Veiligheidsregio Hollands
Midden invulling gegeven aan de jaarlijkse wettelijke
oefenverplichting.
Tijdens elke ramp of crisis is een zekere mate van improviseren
nodig! Geen enkel incident verloopt volgens een vast omlijnd
scenario. Dit geldt ook voor een oefening.
Hoewel dit een complexe oefening was, waarbij meerdere spelers
actief waren, is er op een goede manier samengewerkt om het incident
op een goede wijze te bestrijden en de noodzakelijke hulp te verlenen.
Dit ondanks het vroege tijdstip en de onbekendheid met de
uiteindelijke casus.
Bij deze systeemtest zijn werkafspraken gemaakt (zoals het aanrijden
in PRIO 3, waardoor geen gebruik is gemaakt van optische en
geluidssignalen). De uiteindelijke opkomsttijden kunnen hierdoor
aanzienlijk afwijken van de realiteit.
Gelet op de oefendoelen voor deze systeemtest kunnen we tot de
conclusies komen, dat:
 De alarmering en vooral de opkomst aandacht verdienen.
 Voor wat betreft de communicatie en afstemming binnen de eigen
teams en de communicatie en afstemming tussen de teams
onderling we geen echte problemen hebben gesignaleerd.
 Tijdens de oefening duidelijk en concreet invulling gegeven is aan
leiding en coördinatie binnen de teams.
 De uitwerking van de diverse rollen en bijbehorende taken (en het
opleiden hiervoor) bijgedragen heeft aan de bekendheid van deze
rollen en taken bij de betrokken medewerkers en de teams.
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11. Tot slot
Wij danken u dan ook voor uw positieve bijdrage!
Zwolle, september 2012.
Mevrouw V.V. van Baardwijk.
De heer B.W. Boersma.
Mevrouw I.I. Bruggink.
De heer mr. W.M. Cuijpers.
De heer H.L.N.M. Fischer.
De heer J.H.M. Hoogers.
De heer W. Janssen.
De heer A.J. Schuiringa.
De heer C.T. Smit.
De heer mr. P.H.M. van Waas.

12. Bijlagen
Bijlage 1

: Plot

Bijlage 2

: Totaalbeeld LCMS

Bijlage 3

: Meldingen Monitor
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Bijlage 1: PLOT
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Bijlage 3: Meldingen Monitor
1523845
06:48:31
16-05-12
ALPHA
OVDG 801
Hoofd GHOR Ambulance Regionaal HollandsMidden
1533334
06:44:44
16-05-12
GROUP
NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) Grip 4
Politie Hollands Midden (Functioneel Beheer GMK)
1533333
06:44:44
16-05-12
GROUP
NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) Grip 4
Politie Hollands Midden (Functioneel Beheer GMK)
1533047
06:44:44
16-05-12
GROUP
NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) Grip 4
Politie HollandsMidden
1533001
06:44:44
16-05-12
GROUP
NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) Grip 4
Politie HollandsMidden
1504030
06:44:44
16-05-12
GROUP
NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) Grip 4
HOvD groep Brandweer Regionaal HollandsMidden
1504002
06:44:44
16-05-12
GROUP
NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) Grip 4
Brandweer Hollands Midden (GRIP)
1503025
06:44:44
16-05-12
GROUP
NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) Grip 4
Centralisten Brandweer Regionaal HollandsMidden
1504105
06:42:50
16-05-12
GROUP
(Paperclip: ja)
Brandweer HollandsMidden (Monitorcode OvD)
1503012
06:42:50
16-05-12
GROUP
(Paperclip: ja)
OVD Duinstreek Brandweer Regionaal HollandsMidden
1523124
06:40:13
16-05-12
ALPHA
GORDIJNSINGEL 99 LDP Gezondheid Ritnr: 24178
Ambulance 16-124 Leiden e.o HollandsMidden
1504105
06:28:43
16-05-12
GROUP
ZEESTRAAT NWT Gebouwbrand woning (Paperclip: ja)
Brandweer HollandsMidden (Monitorcode OvD)
1503011
06:28:43
16-05-12
GROUP
ZEESTRAAT NWT Gebouwbrand woning (Paperclip: ja)
OVD Bollensteel Brandweer Regionaal HollandsMidden
1533999
06:25:20
16-05-12
GROUP
NWT Gebouwbrand woning (Paperclip: ja)
Politie Hollands Midden (Persalarm)
1503024
06:25:20
16-05-12
GROUP
NWT Gebouwbrand woning (Paperclip: ja)
Meldkamer piket Brandweer Regionaal HollandsMidden
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Prio 1 RANDWEG 25

Prio 1 RANDWEG 25

Prio 1 RANDWEG 25

Prio 1 RANDWEG 25

Prio 1 RANDWEG 25

Prio 1 RANDWEG 25

Prio 1 RANDWEG 25

Gaarne contact GMK

Gaarne contact GMK

A1 COR

Gaarne contact GMK

Gaarne contact GMK

Prio 1 ZEESTRAAT

Prio 1 ZEESTRAAT
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1504394
06:24:16
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Brand: ja) (Grote brand) (Inzet Brw: OvD)
(Gev.stof betrok
Brandweer Hollands Midden (Persoonlijke code)
1503166
06:24:16
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Brand: ja) (Grote brand) (Inzet Brw: OvD)
(Gev.stof betrok
Centralisten Brandweer Gouda HollandsMidden
1503153
06:24:16
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Brand: ja) (Grote brand) (Inzet Brw: OvD)
(Gev.stof betrok
Korpsalarm Brandweer Gouda HollandsMidden
1503152
06:24:16
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Brand: ja) (Grote brand) (Inzet Brw: OvD)
(Gev.stof betrok
Kazernealarm Brandweer Gouda HollandsMidden
1533334
06:21:37
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (Brand: ja) (Grote brand) (Inzet Brw: OvD)
(Gev.stof betrok
Politie Hollands Midden (Functioneel Beheer GMK)
1533333
06:21:37
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (Brand: ja) (Grote brand) (Inzet Brw: OvD)
(Gev.stof betrok
Politie Hollands Midden (Functioneel Beheer GMK)
1533320
06:21:37
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (Brand: ja) (Grote brand) (Inzet Brw: OvD)
(Gev.stof betrok
Politie Hollands Midden (Lokaal Beheer C2000 piket)
1533047
06:21:37
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (Brand: ja) (Grote brand) (Inzet Brw: OvD)
(Gev.stof betrok
Politie HollandsMidden
1533001
06:21:37
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (Brand: ja) (Grote brand) (Inzet Brw: OvD)
(Gev.stof betrok
Politie HollandsMidden
1505666
06:21:37
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (Brand: ja) (Grote brand) (Inzet Brw: OvD)
(Gev.stof betrok
Brandweer Hollands Midden (Burgemeester Noordwijk)
1505641
06:21:37
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (Brand: ja) (Grote brand) (Inzet Brw: OvD)
(Gev.stof betrok
Braandweer Hollands Midden (Burgemeester Leiden)
1504411
06:21:37
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (Brand: ja) (Grote brand) (Inzet Brw: OvD)
(Gev.stof betrok
Brandweer Hollands Midden (Persoonlijke code)
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1504213
06:21:37
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (Brand: ja) (Grote brand) (Inzet Brw: OvD)
(Gev.stof betrok
Brandweer Hollands Midden (Persoonlijke code)
1504208
06:21:37
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (Brand: ja) (Grote brand) (Inzet Brw: OvD)
(Gev.stof betrok
Brandweer Hollands Midden (Persoonlijke code)
1504199
06:21:37
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (Brand: ja) (Grote brand) (Inzet Brw: OvD)
(Gev.stof betrok
Brandweer Hollands Midden (Persoonlijke code)
1504198
06:21:37
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (Brand: ja) (Grote brand) (Inzet Brw: OvD)
(Gev.stof betrok
Brandweer Hollands Midden (Persoonlijke code)
1504197
06:21:37
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (Brand: ja) (Grote brand) (Inzet Brw: OvD)
(Gev.stof betrok
Brandweer Hollands Midden (Persoonlijke code)
1504196
06:21:37
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (Brand: ja) (Grote brand) (Inzet Brw: OvD)
(Gev.stof betrok
Brandweer Hollands Midden (Persoonlijke code)
1504195
06:21:37
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (Brand: ja) (Grote brand) (Inzet Brw: OvD)
(Gev.stof betrok
Brandweer Hollands Midden (Persoonlijke code)
1504105
06:21:37
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (Brand: ja) (Grote brand) (Inzet Brw: OvD)
(Gev.stof betrok
Brandweer HollandsMidden (Monitorcode OvD)
1504030
06:21:37
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (Brand: ja) (Grote brand) (Inzet Brw: OvD)
(Gev.stof betrok
HOvD groep Brandweer Regionaal HollandsMidden
1504003
06:21:37
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (Brand: ja) (Grote brand) (Inzet Brw: OvD)
(Gev.stof betrok
Brandweer Hollands Midden (Persoonlijke code)
1504002
06:21:37
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (Brand: ja) (Grote brand) (Inzet Brw: OvD)
(Gev.stof betrok
Brandweer Hollands Midden (GRIP)
1503995
06:21:37
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (Brand: ja) (Grote brand) (Inzet Brw: OvD)
(Gev.stof betrok
Brandweer Hollands Midden (Persvoorlichter COPI)
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1503994
06:21:37
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (Brand: ja) (Grote brand) (Inzet Brw: OvD)
(Gev.stof betrok
Brandweer Hollands Midden (Notulist ROT)
1503993
06:21:37
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (Brand: ja) (Grote brand) (Inzet Brw: OvD)
(Gev.stof betrok
Brandweer Hollands Midden (Informatie Manager ROT)
1503992
06:21:37
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (Brand: ja) (Grote brand) (Inzet Brw: OvD)
(Gev.stof betrok
Brandweer Hollands Midden (Plotter ROT)
1503991
06:21:37
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (Brand: ja) (Grote brand) (Inzet Brw: OvD)
(Gev.stof betrok
Brandweer Hollands Midden (Staffunctionaris Infomanagement ROT)
1503990
06:21:37
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (Brand: ja) (Grote brand) (Inzet Brw: OvD)
(Gev.stof betrok
Brandweer Hollands Midden (Staffunctionaris ROT)
1503989
06:21:37
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (Brand: ja) (Grote brand) (Inzet Brw: OvD)
(Gev.stof betrok
Brandweer Hollands Midden (Informatiemanager CoPI-West)
1503987
06:21:37
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (Brand: ja) (Grote brand) (Inzet Brw: OvD)
(Gev.stof betrok
Brandweer Hollands Midden (Brandweerfotograaf)
1503970
06:21:37
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (Brand: ja) (Grote brand) (Inzet Brw: OvD)
(Gev.stof betrok
Brandweer Hollands Midden (Persvoorlichter Regio)
1503965
06:21:37
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (Brand: ja) (Grote brand) (Inzet Brw: OvD)
(Gev.stof betrok
Brandweer HollandsMidden (Onbekende code)
1503900
06:21:37
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (Brand: ja) (Grote brand) (Inzet Brw: OvD)
(Gev.stof betrok
Monitorcode Brandweer Regionaal HollandsMidden
1503025
06:21:37
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (Brand: ja) (Grote brand) (Inzet Brw: OvD)
(Gev.stof betrok
Centralisten Brandweer Regionaal HollandsMidden
1503024
06:21:37
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (Brand: ja) (Grote brand) (Inzet Brw: OvD)
(Gev.stof betrok
Meldkamer piket Brandweer Regionaal HollandsMidden
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1503002
06:21:37
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (Brand: ja) (Grote brand) (Inzet Brw: OvD)
(Gev.stof betrok
Commandant van Dienst Brandweer Regionaal HollandsMidden
1503001
06:21:37
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (Brand: ja) (Grote brand) (Inzet Brw: OvD)
(Gev.stof betrok
Regionaal Commandant Brandweer Regionaal HollandsMidden
1523870
06:20:14
16-05-12
GROUP
A1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (Grote brand) (GRIP: 4)
GHOR Ambulance Regionaal HollandsMidden
1523851
06:20:14
16-05-12
GROUP
A1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (Grote brand) (GRIP: 4)
MKA Hollands Midden (RGF)
1523845
06:20:14
16-05-12
GROUP
A1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (Grote brand) (GRIP: 4)
Hoofd GHOR Ambulance Regionaal HollandsMidden
1503900
06:20:14
16-05-12
GROUP
A1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (Grote brand) (GRIP: 4)
Monitorcode Brandweer Regionaal HollandsMidden
1503024
06:19:46
16-05-12
ALPHA
Prio 1 ZEESTRAAT
NWT Ass. ambu (Paperclip: ja)
Meldkamer piket Brandweer Regionaal HollandsMidden
1533320
06:19:27
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG
NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Met brand: ja) (Grote brand) (GRIP: 4)
Politie Hollands Midden (Lokaal Beheer C2000 piket)
1533003
06:19:27
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG
NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Met brand: ja) (Grote brand) (GRIP: 4)
Politie HollandsMidden
1503900
06:19:27
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG
NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Met brand: ja) (Grote brand) (GRIP: 4)
Monitorcode Brandweer Regionaal HollandsMidden
1523801
06:07:58
16-05-12
ALPHA
gaarne met spoed contact
cpa
MKA HollandsMidden (OvD-G West)
1533320
06:07:52
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3) (Met brand: ja) (Grote brand)
Politie Hollands Midden (Lokaal Beheer C2000 piket)
1533003
06:07:52
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3) (Met brand: ja) (Grote brand)
Politie HollandsMidden
1503900
06:07:52
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3) (Met brand: ja) (Grote brand)
Monitorcode Brandweer Regionaal HollandsMidden
1523801
06:05:13
16-05-12
ALPHA
met spoed contact cpa
MKA HollandsMidden (OvD-G West)
1533100
06:00:12
16-05-12
ALPHA
Graag contact GMK ivm
paperclip
Politie HollandsMidden
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1533334
05:51:15
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3) (Brand: ja) (Inzet Brw: OvD) (Grote
brand) 66590 62990 62984
Politie Hollands Midden (Functioneel Beheer GMK)
1533333
05:51:15
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3) (Brand: ja) (Inzet Brw: OvD) (Grote
brand) 66590 62990 62984
Politie Hollands Midden (Functioneel Beheer GMK)
1533320
05:51:15
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3) (Brand: ja) (Inzet Brw: OvD) (Grote
brand) 66590 62990 62984
Politie Hollands Midden (Lokaal Beheer C2000 piket)
1533047
05:51:15
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3) (Brand: ja) (Inzet Brw: OvD) (Grote
brand) 66590 62990 62984
Politie HollandsMidden
1533001
05:51:15
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3) (Brand: ja) (Inzet Brw: OvD) (Grote
brand) 66590 62990 62984
Politie HollandsMidden
1505666
05:51:15
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3) (Brand: ja) (Inzet Brw: OvD) (Grote
brand) 66590 62990 62984
Brandweer Hollands Midden (Burgemeester Noordwijk)
1504411
05:51:15
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3) (Brand: ja) (Inzet Brw: OvD) (Grote
brand) 66590 62990 62984
Brandweer Hollands Midden (Persoonlijke code)
1504394
05:51:15
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3) (Brand: ja) (Inzet Brw: OvD) (Grote
brand) 66590 62990 62984
Brandweer Hollands Midden (Persoonlijke code)
1504213
05:51:15
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3) (Brand: ja) (Inzet Brw: OvD) (Grote
brand) 66590 62990 62984
Brandweer Hollands Midden (Persoonlijke code)
1504199
05:51:15
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3) (Brand: ja) (Inzet Brw: OvD) (Grote
brand) 66590 62990 62984
Brandweer Hollands Midden (Persoonlijke code)
1504198
05:51:15
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3) (Brand: ja) (Inzet Brw: OvD) (Grote
brand) 66590 62990 62984
Brandweer Hollands Midden (Persoonlijke code)
1504197
05:51:15
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3) (Brand: ja) (Inzet Brw: OvD) (Grote
brand) 66590 62990 62984
Brandweer Hollands Midden (Persoonlijke code)
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1504196
05:51:15
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3) (Brand: ja) (Inzet Brw: OvD) (Grote
brand) 66590 62990 62984
Brandweer Hollands Midden (Persoonlijke code)
1504195
05:51:15
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3) (Brand: ja) (Inzet Brw: OvD) (Grote
brand) 66590 62990 62984
Brandweer Hollands Midden (Persoonlijke code)
1504105
05:51:15
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3) (Brand: ja) (Inzet Brw: OvD) (Grote
brand) 66590 62990 62984
Brandweer HollandsMidden (Monitorcode OvD)
1504030
05:51:15
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3) (Brand: ja) (Inzet Brw: OvD) (Grote
brand) 66590 62990 62984
HOvD groep Brandweer Regionaal HollandsMidden
1504003
05:51:15
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3) (Brand: ja) (Inzet Brw: OvD) (Grote
brand) 66590 62990 62984
Brandweer Hollands Midden (Persoonlijke code)
1504002
05:51:15
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3) (Brand: ja) (Inzet Brw: OvD) (Grote
brand) 66590 62990 62984
Brandweer Hollands Midden (GRIP)
1503995
05:51:15
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3) (Brand: ja) (Inzet Brw: OvD) (Grote
brand) 66590 62990 62984
Brandweer Hollands Midden (Persvoorlichter COPI)
1503994
05:51:15
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3) (Brand: ja) (Inzet Brw: OvD) (Grote
brand) 66590 62990 62984
Brandweer Hollands Midden (Notulist ROT)
1503993
05:51:15
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3) (Brand: ja) (Inzet Brw: OvD) (Grote
brand) 66590 62990 62984
Brandweer Hollands Midden (Informatie Manager ROT)
1503992
05:51:15
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3) (Brand: ja) (Inzet Brw: OvD) (Grote
brand) 66590 62990 62984
Brandweer Hollands Midden (Plotter ROT)
1503991
05:51:15
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3) (Brand: ja) (Inzet Brw: OvD) (Grote
brand) 66590 62990 62984
Brandweer Hollands Midden (Staffunctionaris Infomanagement ROT)
1503990
05:51:15
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3) (Brand: ja) (Inzet Brw: OvD) (Grote
brand) 66590 62990 62984
Brandweer Hollands Midden (Staffunctionaris ROT)
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1503989
05:51:15
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3) (Brand: ja) (Inzet Brw: OvD) (Grote
brand) 66590 62990 62984
Brandweer Hollands Midden (Informatiemanager CoPI-West)
1503987
05:51:15
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3) (Brand: ja) (Inzet Brw: OvD) (Grote
brand) 66590 62990 62984
Brandweer Hollands Midden (Brandweerfotograaf)
1503970
05:51:15
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3) (Brand: ja) (Inzet Brw: OvD) (Grote
brand) 66590 62990 62984
Brandweer Hollands Midden (Persvoorlichter Regio)
1503965
05:51:15
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3) (Brand: ja) (Inzet Brw: OvD) (Grote
brand) 66590 62990 62984
Brandweer HollandsMidden (Onbekende code)
1503900
05:51:15
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3) (Brand: ja) (Inzet Brw: OvD) (Grote
brand) 66590 62990 62984
Monitorcode Brandweer Regionaal HollandsMidden
1503166
05:51:15
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3) (Brand: ja) (Inzet Brw: OvD) (Grote
brand) 66590 62990 62984
Centralisten Brandweer Gouda HollandsMidden
1503153
05:51:15
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3) (Brand: ja) (Inzet Brw: OvD) (Grote
brand) 66590 62990 62984
Korpsalarm Brandweer Gouda HollandsMidden
1503152
05:51:15
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3) (Brand: ja) (Inzet Brw: OvD) (Grote
brand) 66590 62990 62984
Kazernealarm Brandweer Gouda HollandsMidden
1503025
05:51:15
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3) (Brand: ja) (Inzet Brw: OvD) (Grote
brand) 66590 62990 62984
Centralisten Brandweer Regionaal HollandsMidden
1503024
05:51:15
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3) (Brand: ja) (Inzet Brw: OvD) (Grote
brand) 66590 62990 62984
Meldkamer piket Brandweer Regionaal HollandsMidden
1503002
05:51:15
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3) (Brand: ja) (Inzet Brw: OvD) (Grote
brand) 66590 62990 62984
Commandant van Dienst Brandweer Regionaal HollandsMidden
1523851
05:50:03
16-05-12
ALPHA
A1 RANDWEG 6 th
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3) (Grote brand) Ritnr: 24177
MKA Hollands Midden (RGF)
1523870
05:46:48
16-05-12
GROUP
A1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3)
GHOR Ambulance Regionaal HollandsMidden
Veiligheidsregio Hollands Midden
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1523845
05:46:48
16-05-12
GROUP
A1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3)
Hoofd GHOR Ambulance Regionaal HollandsMidden
1503900
05:46:48
16-05-12
GROUP
A1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 3)
Monitorcode Brandweer Regionaal HollandsMidden
1523803
05:44:12
16-05-12
ALPHA
A1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 2) Ritnr: 24176
MKA HollandsMidden (OvD-G Oost)
1503900
05:31:18
16-05-12
GROUP
A1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 2)
Monitorcode Brandweer Regionaal HollandsMidden
1533900
05:25:39
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 2)
Politie Hollands Midden (Monitorcode)
1533320
05:25:39
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 2)
Politie Hollands Midden (Lokaal Beheer C2000 piket)
1533101
05:25:39
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 2)
Politie HollandsMidden
1533100
05:25:39
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 2)
Politie HollandsMidden
1533005
05:25:39
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 2)
Politie HollandsMidden
1533003
05:25:39
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 2)
Politie HollandsMidden
1533001
05:25:39
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 2)
Politie HollandsMidden
1503900
05:25:39
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 2)
Monitorcode Brandweer Regionaal HollandsMidden
1533334
05:24:56
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) (GRIP:
2)
Politie Hollands Midden (Functioneel Beheer GMK)
1533333
05:24:56
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) (GRIP:
2)
Politie Hollands Midden (Functioneel Beheer GMK)
1533001
05:24:56
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) (GRIP:
2)
Politie HollandsMidden
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1504197
05:24:56
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) (GRIP:
2)
Brandweer Hollands Midden (Persoonlijke code)
1504196
05:24:56
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) (GRIP:
2)
Brandweer Hollands Midden (Persoonlijke code)
1504195
05:24:56
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) (GRIP:
2)
Brandweer Hollands Midden (Persoonlijke code)
1504030
05:24:56
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) (GRIP:
2)
HOvD groep Brandweer Regionaal HollandsMidden
1504002
05:24:56
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) (GRIP:
2)
Brandweer Hollands Midden (GRIP)
1503994
05:24:56
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) (GRIP:
2)
Brandweer Hollands Midden (Notulist ROT)
1503993
05:24:56
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) (GRIP:
2)
Brandweer Hollands Midden (Informatie Manager ROT)
1503992
05:24:56
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) (GRIP:
2)
Brandweer Hollands Midden (Plotter ROT)
1503991
05:24:56
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) (GRIP:
2)
Brandweer Hollands Midden (Staffunctionaris Infomanagement ROT)
1503990
05:24:56
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) (GRIP:
2)
Brandweer Hollands Midden (Staffunctionaris ROT)
1503965
05:24:56
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) (GRIP:
2)
Brandweer HollandsMidden (Onbekende code)
1503025
05:24:56
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) (GRIP:
2)
Centralisten Brandweer Regionaal HollandsMidden
1523870
05:23:52
16-05-12
GROUP
A1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 2) Ritnr: 24173
Veiligheidsregio Hollands Midden
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GHOR Ambulance Regionaal HollandsMidden
1523845
05:23:52
16-05-12
GROUP
A1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 2) Ritnr: 24173
Hoofd GHOR Ambulance Regionaal HollandsMidden
1523801
05:23:52
16-05-12
GROUP
A1 RANDWEG 25
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 2) Ritnr: 24173
MKA HollandsMidden (OvD-G West)
1533334
05:23:14
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) (GRIP:
1) 66591 16306 66597
Politie Hollands Midden (Functioneel Beheer GMK)
1533333
05:23:14
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) (GRIP:
1) 66591 16306 66597
Politie Hollands Midden (Functioneel Beheer GMK)
1533320
05:23:14
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) (GRIP:
1) 66591 16306 66597
Politie Hollands Midden (Lokaal Beheer C2000 piket)
1505801
05:23:14
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) (GRIP:
1) 66591 16306 66597
Hollands Midden (Hoogheemraadschap van Rijnland)
1505666
05:23:14
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) (GRIP:
1) 66591 16306 66597
Brandweer Hollands Midden (Burgemeester Noordwijk)
1504411
05:23:14
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) (GRIP:
1) 66591 16306 66597
Brandweer Hollands Midden (Persoonlijke code)
1504213
05:23:14
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) (GRIP:
1) 66591 16306 66597
Brandweer Hollands Midden (Persoonlijke code)
1504199
05:23:14
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) (GRIP:
1) 66591 16306 66597
Brandweer Hollands Midden (Persoonlijke code)
1504198
05:23:14
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) (GRIP:
1) 66591 16306 66597
Brandweer Hollands Midden (Persoonlijke code)
1504105
05:23:14
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) (GRIP:
1) 66591 16306 66597
Brandweer HollandsMidden (Monitorcode OvD)
1504003
05:23:14
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) (GRIP:
1) 66591 16306 66597
Veiligheidsregio Hollands Midden
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Brandweer Hollands Midden (Persoonlijke code)
1504002
05:23:14
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) (GRIP:
1) 66591 16306 66597
Brandweer Hollands Midden (GRIP)
1503995
05:23:14
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) (GRIP:
1) 66591 16306 66597
Brandweer Hollands Midden (Persvoorlichter COPI)
1503989
05:23:14
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) (GRIP:
1) 66591 16306 66597
Brandweer Hollands Midden (Informatiemanager CoPI-West)
1503970
05:23:14
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) (GRIP:
1) 66591 16306 66597
Brandweer Hollands Midden (Persvoorlichter Regio)
1503900
05:23:14
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) (GRIP:
1) 66591 16306 66597
Monitorcode Brandweer Regionaal HollandsMidden
1503024
05:23:14
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) (GRIP:
1) 66591 16306 66597
Meldkamer piket Brandweer Regionaal HollandsMidden
1503011
05:23:14
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) (GRIP:
1) 66591 16306 66597
OVD Bollensteel Brandweer Regionaal HollandsMidden
1503006
05:23:14
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) (GRIP:
1) 66591 16306 66597
HOVD Oost Brandweer Regionaal HollandsMidden
1503002
05:23:14
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) (GRIP:
1) 66591 16306 66597
Commandant van Dienst Brandweer Regionaal HollandsMidden
1533003
05:16:58
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 1)
Politie HollandsMidden
1503900
05:16:58
16-05-12
GROUP
Prio 1 RANDWEG
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja) (GRIP: 1)
Monitorcode Brandweer Regionaal HollandsMidden
1533999
05:11:24
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) 66598
HGL_9029
Politie Hollands Midden (Persalarm)
1505666
05:11:24
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) 66598
HGL_9029
Veiligheidsregio Hollands Midden
Evaluatierapport Systeemtest 16 mei 2012 versie 5.0

103

Brandweer Hollands Midden (Burgemeester Noordwijk)
1504411
05:11:24
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) 66598
HGL_9029
Brandweer Hollands Midden (Persoonlijke code)
1504105
05:11:24
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) 66598
HGL_9029
Brandweer HollandsMidden (Monitorcode OvD)
1503987
05:11:24
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) 66598
HGL_9029
Brandweer Hollands Midden (Brandweerfotograaf)
1503970
05:11:24
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) 66598
HGL_9029
Brandweer Hollands Midden (Persvoorlichter Regio)
1503910
05:11:24
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) 66598
HGL_9029
Brandweer Hollands Midden (AGS - Adviseur Gevaarlijke Stoffen)
1503902
05:11:24
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) 66598
HGL_9029
Brandweer Hollands Midden (Infocode AC Haaglanden)
1503900
05:11:24
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) 66598
HGL_9029
Monitorcode Brandweer Regionaal HollandsMidden
1503024
05:11:24
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) 66598
HGL_9029
Meldkamer piket Brandweer Regionaal HollandsMidden
1503005
05:11:24
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) 66598
HGL_9029
HOVD West Brandweer Regionaal HollandsMidden
1503002
05:11:24
16-05-12
GROUP
Prio 1 Golfclub
Noordwijk RANDWEG 25 NWK Natuurbrand duin (Paperclip: ja) (Grote brand) 66598
HGL_9029
Commandant van Dienst Brandweer Regionaal HollandsMidden
1503024
05:05:58
16-05-12
ALPHA
Prio 1 RANDWEG
NWK Buitenbrand overige (Paperclip: ja)
Meldkamer piket Brandweer Regionaal HollandsMidden
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AANBEVELINGEN IOOV EN Tops (samenvoeging met aanbevelingen/leerpunten Paperclip uit concept rapport Cuijpers)
Agendapunt A.8 Bijlage 1 AB VRHM 08-11-2012

NR AANBEVELING

WAT TE DOEN AL/IS AL GEPLAND

NOG TE NEMEN ACTIE

VERANTWOOR
DELIJKE

UITVOERING TIJDLIJN BRON

NR
1 OTO

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2 PLANVORMING

Bereid agenten vooral voor op
potentieel gevaarlijke situaties
waar ze met regelmaat mee te
maken krijgen.
Besteed in trainingen expliciet
aandacht aan het dilemma tussen
eigen veiligheid en handelend
optreden (eigen veiligheid of
slachtoffers voorkomen).
Zorg dat iedereen goed opgeleid
en getraind is om te werken met
BOB-model.
Zorg dat iedereen binnen proces
bevolkingszorg op de hoogte is
van rol/taak.
Let op vergaderdiscipline en
vergaderafspraken (bv telefoons).

Moet meegenomen worden bij
Nationale Politie
opleiden en trainen bij Nationale Politie

IBT

Tops
p. 203

Moet meegenomen worden bij
Nationale Politie
opleiden en trainen bij Nationale Politie

IBT

Tops
p.33/38,
p.203

Dat is gebeurd en komt ook steeds terug bij oefeningen; persoonlijk
functioneren/feedback

N.v.t.

Implementatie deelproces bevolkingszorg krijgt in 2012 e.v. veel
aandacht

N.v.t.

Aandachtspunt Vz's, oefenen/bewustzijn

Doorlopend

Op 10 november 2011 is het eerste deel van het Regionale Crisisplan
Hollands Midden door het Algemeen Bestuur (RCP) vastgesteld. Op 8
november 2012 wordt een geupdate versie aan het Algemeen Bestuur
ter vaststelling voorgelegd. In deze versie zij onder andere de processen
Bevolkingszorg en Geneeskundige processen uitgewerkt.

In het RCP (GRIP-regeling) moet nog bestuur VRHM
een werkwijze worden opgenomen van
de meldkamer bij het informeren van
de regionale organisatie om de
bijbehorende teams te alarmeren als
de gemeente het initiatief neemt om
op te schalen tot Grip 3.

2.1

Z.s.m. afronden van de regionale
en gemeentelijke planvorming (de
plannen uitbreiden: voorzien in
situatie dat gemeente opschaalt
naar GRIP 3 en de wijze waarop
dan de hulpdiensten worden
gealarmeerd)

2.2

Gedegen en onderling afgestemd In 2012 hebben verschillende OTO- activiteiten voor de
N.v.t.
implementeren van de plannen uit crisisfunctionarissen in het teken gestaan van de implementatie van het
aanbeveling nr. 1
Regionaal Crisisplan. Vanuit BGC is specifiek aandacht besteed aan het
opleiden/trainen van de teams Bevolkingszorg. Aan de MOV-ers wordt
nog een cursus OvD Bevolkingszorg aangeboden. Na vaststelling van de
update RCP komen de oude gemeentelijke rampenplannen te vervallen,
waardoor vanaf 1 januari 2013 met het RCP gewerkt wordt.

2.3

Borg snelle opkomst ontkleurde
leider CoPI

2.4

2.5

2.6

is geborgd in RCP; vraagt geen actie; door oefenomstandigheden en
gemaakte keuzes (tweede HOVD komt op als leider CoPI wat grotere
reisafstand kan betekenen) nu niet gewerkt
Overweeg scheiding Operationeel Niet doen in deze fase; andere afspraken mogelijk
Leider en (technisch) voorzitter
ROT bij GRIP 4.
Borg de aanwezigheid van
communicatieadviseur in het
ROT.
Maak afspraken over het al dan
niet actief blijven van een BT bij
GRIP 4 bekend.

Directeur VRHM Vz MDOTO

Paperclip

Paperclip

Directeur VRHM Vz MDOTO

Paperclip

VD (+ MDOP,
BGC, GMK)

bestuur VRHM

N.v.t.

z.s.m.

IOOV p.14

VD

Paperclip

Paperclip

Is geborgd; betrof technisch mankement pager en telefoon

N.v.t.

Die afspraken zijn er (RCP) maar worden blijkbaar nog niet nageleefd.
Aandachtspunt bij introductie gemeenten over bevolkingszorg;
implementatie

Doorlopend

Paperclip

Coördinerend
BGC
Functionaris (CF)

Paperclip

3 LEIDING EN COÖRDINATIE

3.1

Bezien of en zo ja wanneer en
N.v.t.
Dit aandachtspunt is ook meegenomen in het onderzoek van de
onder welke voorwaarden de
Politieacademie. Zie aanbeveling 9. De aanbeveling geldt niet alleen voor
werkwijze van aanwezigheid lid
de politie maar voor alle organisaties.
MT politie die ter plaatse leiding
geeft samen met de OVD-P
toegevoegde waarde heeft (onder
welke voorwaarden kan de
toevoeging van een MT-lid van de
politie (buiten de reguliere
hoofdstructuur van de
crisisbeheersingsorganisatie) van
meerwaarde zijn? A) breder
kijken dan alleen voor de politie
en B) aan welke 'eisen' moet dat
MT-lid dan voldoen (informatieen communicatielijnen)

Zie 3.1

3.2

Improvisatie is waardevol; Doe
dat waar mogelijk binnen de
mogelijkheden van de bestaande
structuur.

Zie 3.1

3.3

Geef / neem ruimte om te
improviseren en 'afwijkende
standpunten in te nemen'

Tops
p.204

Zie 3.1

3.4

Wees bewust dat professionele
intuïtie haar grenzen kent. Een
crisissituatie is - ook voor de
leidinggevenden / autoriteiten een
nieuwe situatie, waarbij zij niet
zondermeer op hun intuïtie
kunnen terugvallen.

Tops
p. 59/60,
p.204

Zie 3.1

3.5

Betrokkenen (autoriteiten en
operationeel leidinggevenden)
dienen zich te realiseren dat
tijdens crises besluiten vaak op
operationeel niveau worden
genomen. Hun rol is daardoor
niet minder, maar wel anders
namelijk meaning-making
(verhouding operationeel
leidinggevenden en autoriteiten).

Tops
p.48,
p.204

(Politie +) VRHM

Maar communiceer daarover tijdens
Veiligheidshet incident! Het handelen heeft effect beraad
op het functioneren en de werkwijze
binnen de hoofdstructuur. Als je het
doet, informeer dan de relevante
mensen! En doe het alleen als een
echte toegevoegde waarde heeft. De
GRIP/crisisplan is en blijft de
generieke basis en is vrijwel voor alle
scenario's geschikt. Overwegingen
kunnen zijn: extra capaciteit of kennis
maar dan naast een bestaande
functionaris (geen extra laag of lijn
toevoegen)

IOOV p.18

Tops
p. 53/54,
p.204

3.6

Omvang en betekenis van het
.
beleidsteam dienen te worden
geherdefinieerd: a) beduidend
minder personen in het (G)BT; b)
(G)BT minder gericht op pure
besluitvorming; c) (G)BT meer
oog voor de mediadynamiek. Een
drukbevolkt beleidsteam is
minder geschikt om te reflecteren
en voorbereidingen te treffen voor
cruciale persconferenties

3.7

Afspraken over aansturing AC
voorlichting helder maken?
Speciale aandacht functioneren
TBZ/actiecentra
Heb aandacht voor metabesluitvorming (besluitvorming
over het besluitvormingsproces
en de samenwerking, zitten de
juiste mensen aan tafel, wie heeft
de leiding). Maak ruimte voor
gesprekken over onderlinge
samenwerking en
belangentegenstellingen.
Kijk of in een eerder stadium
extra centralisten kunnen worden
opgeroepen. Geef hen dan een
duidelijk rol en taak
Onderzoek mogelijkheden
gezamenlijke briefing CaCo en
centralisten.
Voorkom overschrijding span of
control centralisten
Maak op tijd gebruik van de
Calamiteitenmeldkamer
Houd bij delegatie van taken de
eenhoofdige leiding van de CaCo
in de gaten

3.8
3.9

3.10

3.11

3.12
3.13
3.14

In planvorming opnemen dat er naast
het grote BT ook kleinere verbanden
zijn, bijvoorbeeld een driehoek of een
groepje die de persconferenties
voorbereid. En wie zitten hier in?
Daarbij aandacht hebben voor
ondersteuning van de burgemeester.
Die zat in Alphen als enige alleen in de
driehoek, terwijl de anderen wel
ondersteuners aan tafel hadden.
Actiecentra voorlichting multi incl. OM
vormgeven (= rol van voorbereiden
persconferentie). Geeft
informatievoorziening een impuls.
Voer netcentrisch werken door.
Gebruik dit t/m RBT en AC's. Dit heb
je nodig, anders gaat BT leunen op
inhoudelijke ondersteuning 2e ring.
Wees kritisch op de aanwezigheid van
de inhoudelijke ondersteuning van de
BT-leden op de 2e ring. Wil je
aanwezigheid 2e ring behouden; geef
het dan anders vorm (aanwezigheid
achter glas bijvoorbeeld)

Dit onderwerp is in het RCP opgenomen.

VRHM

VD

IOOV

Dit onderwerp is in het RCP opgenomen en krijgt specifieke aandacht in
het MD OTO-werkplan.

VRHM

BGC

IOOV

Deze aandachtspuntenkaart kan
VRHM
aangevuld worden met
procesafspraken over metacommunicatie (komt iedereen aan bod
tijdens vergadering, hoe is de sfeer
etc.). Daarnaast kan gewerkt worden
met 'technisch voorzitters' die expliciet
aandacht hebben voor de metabesluitvorming.
checken bij GMK op noodzaak en
Directeur GMK
mogelijkheden; basis is voldoende
minumumbezetting.

Tops
p. 123,
p.206

TL GMK

Paperclip

check bij GMK

Directeur GMK

TL GMK

Paperclip

check bij GMK, relatie punt 1

Directeur GMK

TL GMK

Paperclip

Hangt samen met beschikbaarheid centralisten

Directeur GMK

TL GMK

Paperclip

Aandachtspunt CaCO

Directeur GMK

TL GMK

Paperclip

4 OP EN AFSCHALING

4.1

Formuleren afspraken over inzet De beleidsverantwoordelijkheid hiervoor gaat in 2012 over naar de GGD.
van externe zorgaanbieders in
De GGD, politie en slachtofferhulp stellen gezamenlijk een procedure
termen van concrete prestaties
hiervoor op waarin onderlinge afspraken geborgd worden.
over alarmering en opkomst
(afspraken over tijdigheid
psychosociale hulpverlening
herbezien en eventueel
aanpassen)

4.2

Aanscherpen
opschalingsafspraken/informatieu
itwisseling over opschaling
(bekijken of het mogelijk is de
alarmering eenvoudiger en
sneller te organiseren)

4.3

Schaal in geval van een flink
Ter info
aantal dodelijke slachtoffers
direct fors op.
Besteed aandacht aan
opkomsttijd leden van de diverse
teams.

4.4

5 INFORMATIEVOORZIENING

In het Crisisplan zijn opschalingsafspraken opgenomen. Het besluit om al
dan niet op- of af te schalen laat zich niet vatten in procedures. Het
belangrijkste is dat onder alle omstandigheden afstemming noodzakelijk
is. Bij de implementatie van het RCP wordt het thema "alarmering,
sneller en eenvoudiger" in het meldkamerproces extra beoefend.

Er worden concrete prestaties
bestuur VRHM
benoemd voor de alarmering. Vraag is
of dit ook gebeurt voor de opkomsttijd.
Advies is om in trainingen aandacht te
besteden aan de aansluiting van dit
proces op (gemeentelijke) processen.

VRHM

GHOR

IOOV p.14

VD (+ GMK)

IOOV p.48

Nationale Politie

Tops
p.205
z.s.m.

afspraken maken over het permanent Directeur VRHM hfd VB
monitoren van opkomst bij
oefeneningen en incidenten

4.5

Borg een duidelijke werkwijze
voor de alarmering GRIP 4

5.1

Formuleren procedures hoe om
te gaan met de gegevens van
gewonden en overleden
slachtoffers

Er loopt een landelijk project slachtofferinformatiesystematiek (SIS). In
dat project worden taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden van
politie, gemeenten en GHOR geregeld. Vooruitlopend daarop worden in
de VRHM tijdelijke afspraken hierover gemaakt tussen GHOR, politie en
gemeenten. De afspraken worden afgestemd met IOOV, ziekenhuizen,
omliggende regio's etc. De afspraken worden geborgd binnen de
hoofdstructuur.

bestuur VRHM

5.2

Afspraak maken over het delen
van informatie waarbij
aangegeven wordt welke
informatie niet (volledig) kan
worden gedeeld (geef aan welk
soort politie informatie niet
(volledig) kan worden gedeeld
(p.19))
Voorzien in een bij punt 6
behorende werkwijze voor
zorgvuldige besluitvorming bij het
niet opnemen van informatie in
LCMS
Afspraken gebruik
gewondenkaart herzien

Dit aandachtspunt is ook beschreven in het onderzoek van de
Politieacademie p.134/135. Daarnaast is dit onderwerp aandachtspunt
van de werkgroep MD I (netcentrisch werken). De doorontwikkeling van
netcentrisch werken maakt het noodzakelijk een werkwijze voor het
omgaan met vertrouwelijke informatie te ontwikkelen.

(Politie +) bestuur
VRHM,
Veiligheidsberaad
OM.

VD

IOOV p.19

Dit onderwerp wordt meegenomen bij de afspraken rondom de HAC
(politieadviseurs en om-adviseurs).

bestuur VRHM
gemeente AadR

VD

IOOV

Bestaande afspraken over gebruik gewondenkaart blijven gehandhaafd.
Het gebruik van de kaart is extra onder de aandacht gebracht bij alle
medewerkers van de ambulancedienst.

VRHM

GHOR

IOOV

VRHM

GHOR + GMK

IOOV

5.3

5.4

5.5

Afspraken maken over
informeren MKA over de locatie
waar slachtoffers zijn
ondergebracht door ambu's uit
andere regio's

Noodzaak! Betreft snelheid,
Directeur VRHM PV/GMK
boodschappen en juiste bezetting. En
wellicht nieuwe afspraken maken over
de ondersteuningsfuncties voor het
RBT?
GHOR + GMK

IOOV

5.6

Gebruik systeem netcentrisch
werken bezien (in verband met
niet gebruiken/onbekend met
LCMS)

Dit onderwerp is aandachtspunt voor de werkgroep MD I(zie punt 6/7).
Het LCMS zou moeten aansluiten op TGO.

VRHM

5.7

Tref maatregelen om
beeldvorming goed helder te
krijgen.

Aandachtspunt bij oefeningen; is implementatiethema

Directeur VRHM Vz'sMDOTO/net
centrisch

5.8

Zorg voor een duidelijke
Is aandachtspunt voor Operationeel Leider; oefenen en
afbakening bron- en effectgebied implementatiethema

5.9

Schep duidelijkheid over het
protocol bij informatieuitwisseling
tussen ROT en RBT (evt in de
vorm van een werkinstructie).

Relatie 6.4
5.10 Overweeg , zolang de
informatiemanager RBT nog
afwezig is, de informatiemanager
ROT in te schakelen voor het
informeren van het RBT.
6 CRISISCOMMUNI-CATIE

6.1

Leg aan direct betrokkenen
(slachtoffers, nabestaanden,
omstanders) uit dat er sprake is
van een dilemma (leg
bijvoorbeeld uit waarom het zo
lang duurt voordat zekerheid
gegeven kan worden over de
namen van (mogelijke)
verwanten).

6.2

6.3

VD

IOOV

Directeur VRHM Vz's
MDOTO/netcent
risch
Niet in werkinstructie gieten; wel
Directeur VRHM Vz werkgroep
afspraken over ondersteuning RBT op
netcentrisch
punt informatievoorziening
aanscherpen (relatie punt 20); optie is
opkomsttijd IM in BT en RBT

VeiligheidsbeOefen communicatie met direct
raad / VRHM
betrokkenen/slachtoffers bij een
crisissituatie. De werkgroep
communicatie zal worden verzocht de
bevindingen uit het rapport mee te
nemen bij de verdere vormgeving van
het communicatietraject. Het rapport is
ook van belang voor overige
functionarissen (com adv BT, HAC en
com adv ROT). Ook zij moeten
meegenomen worden in de dilemma's
die gespeeld hebben. Train
burgemeesters in crisiscommunicatie.

Tops
p.86/87,
p.203

Leg aan het publiek (tijdens
Burgemeesters volgen in 2012 training crisiscommunicatie, het thema
persconferenties bijvoorbeeld) uit AB in september draait om crisiscommunicatie, eind dit jaar wordt
dat er sprake is van een dilemma mediatraining aan burgemeesters gegeven.
('wij kunnen bepaalde informatie
(nu nog) niet geven, omdat
hiermee de belangen van het
strafrechtelijk onderzoek
geschaad kunnen worden').

Oefen communicatie over dilemma's.
Train en oefen burgemeesters in
crisiscommunicatie, incl.
mediatraining.

Tops
p.86/87,
p.203

Voorzien in een structuur
(platform) waarbinnen
communicatieadviseurs onderling
afstemming kunnen vinden in de
uitvoering van de
communicatiestrategie. Betrek
hierbij nadrukkelijk het OM.

Op landelijk niveau is deze actie ook Veiligheidsbebelegd. De resultaten hiervan worden raad / VRHM
afgestemd met de resultaten uit het
RCP-traject.

Burgemeesters volgen in 2012 training crisiscommunicatie, het thema
AB in september draait om crisiscommunicatie, eind dit jaar wordt
mediatraining aan burgemeesters gegeven.

Het thema regionale regie crisiscommunicatie wordt opgepakt in deel II
van het crisisplan, onderdeel professionele crisiscommunicatie. AC
voorlichting, communicatieadviseurs van de politie en het OM zijn hierbij
betrokken. In het RCP is het procesdeelplan communicatie uitgewerkt.
Alle gemeenten hanteren hetzelfde procesdeelplan, zodat
communicatieprofessionals eenvoudig in een andere gemeente aan het
werk kunnen. Voor een goede en eenduidige crisiscommunicatie wordt
een Regionaal draaiboek Crisiscommunicatie opgesteld.

Veiligheidsberaad / VRHM

VD

IOOV

Zie ook 6.5 en 7.2 (algemeen)

6.4

Zie ook 6.4

6.5

6.6

6.7

7 ALGEMEEN

Communiceer meer over de
meenemen bij crisis- en
benodigde tijd voor identificatie en
dilemmatraining.
berging dodelijke slachtoffers
zowel richting bestuurlijk
verantwoordelijken als extern.
Expliciteer keuzes.
Laat de operationeel
Ter info
verantwoordelijken voor
identificatie en berging hun
werkwijze uitleggen aan de
bestuurlijk verantwoordelijken /
autoriteiten.
Er dient een zorgvuldige
Binnen de politie wordt dit thema opgepakt. Bespreken binnen VRHM.
belangenafweging plaats te
vinden tussen belangen van een
zorgvuldig onderzoek en het
informeren van nabestaanden.
Denk na over het toepassen van
een
waarschijnlijkheidsboodschap.
Organiseer een goede
In taak- en rolbeschrijvingen AC voorlichting expliciet rol (sociale) media
omgevingsanalyse.
opnemen (voor zover nog niet gebeurd) + in oefeningen aandacht aan
besteden. Dit wordt meegenomen in stap 2 van de professionele
crisiscommunicatie. In dit plan is een opleidingsaanbod opgenomen. Het
plan geldt vooral voor gemeenten.

6.8

Benut Twitter voor 'rumor' control. Dit wordt meegenomen in stap 2 van professionale crisiscommunicatie
(module communicatie voor de hoofden AC).

6.9

Leg beleidslijn vast om in het
Niet doen; wel vastleggen (checklist) dat vanuit het RBT een boegbeeld
RBT af te spreken dat de Bm van wordt aangewezen.
de getroffen gemeente het
boegbeeld is (v.w.b.
communicatie)
Wees bewust dat bij sommige
keuzes en beslissingen geen
sprake is van een 'beste
oplossing'en er is dus geen
gemakkelijke oplossing.
Dilemma's los je niet op met
procedures, maar bekend zijn
met het bestaan ervan helpt er
beter mee om te gaan.

7.1

7.2

VRHM

Tops
p.86/87,
p.205

Veiligheidsberaad
/ Nationale politie

Tops
p.70,
p.205

Veiligheidsberaad
/ Nationale politie

Tops
p.205

Tops
p.152,
p.206

Tops
p. 164,
p.206
Directeur VRHM afd. planvorming

Breng de dilemma's van sommige
VRHM
keuzes/beslissingen onder de
aandacht (frame dilemma's). Geef
tevens aan welk gezamenlijk doel er
is.
Breng dilemma's onder de aandacht. VRHM
Leer je partners in de crisisorganisatie
'inhoudelijk' beter kennen; weet wat de
andere organisatie/kolom voor werk
verricht/welke rol hij/zij vervult en
welke redenen achter bepaalde acties
zitten.Tijdens dit incident had meer
kennis en begrip over forensisch
onderzoek behulpzaam kunnen zijn.
Zowel ín de koude fase' als tijdens een
crisissituatie is het goed om te weten
'wat de ander doet'. Dat vergt
openheid naar elkaar: actieve
kennisoverdracht en vragen stellen.

Tops
p.188,
p.202

Tops
p.85/86,
p.203

Zie 7.9

zie ook 6.4

7.3

Zorg er voor dat je dilemma's
expliciet op tafel krijgt om de vooren nadelen van de diverse opties
en keuzes te expliciteren (bv: wat
weegt zwaarder: zorgvuldig
forensisch onderzoek of belangen
van nabestaanden/informatie
over gewonde slachtoffers:
normaal of bijzonder).

VRHM
Train op c.q. oefen met het op tafel
leggen van de dilemma's. Train op
vaardigheden en een gedeeld beeld
hieromtrent (OTO en planvorming voor
inrichting van het werkproces)

Tops
p.82,
p.203

7.4

Beslissingen over dilemma's
veronderstellen een zorgvuldig
besluitvormingsproces.

Tops
p.82,
p.203

7.5

Betrekken OM bij
crisisbeheersingsorganisatie en
beoefen de samenwerking met
het OM in scenario's met een
nadrukkelijk opsporingsbelang.

Train op c.q. oefen met zorgvuldige
VRHM
besluitvormingsprocessen (neem
bepaalde dilemma's die zich altijd
zullen voordoen mee in het
besluitvormingsproces). Train op
vaardigheden (OTO))
VRHM
Planvorming: afgesproken is dat het
OM actief betrokken wordt bij het
ontwikkelen/actualiseren van beleidsplannen (risicoprofiel/ beleidsplan/
crisisplan). Vwb het meenemen van
het OM bij het oefenen van scenario's
met een strafrechtelijke component
zijn diverse suggesties door het OM
aangeleverd. Deze suggesties zijn
besproken met MD OTO. Vwb 2012 is
geconstateerd dat het capaciteitstechnisch lastig is om het OM mee te
laten draaien in alle reguliere
oefeningen van de VR (alleen voor BT
al 13 keer aan- sluiten). Het RBT biedt
wat dat betreft meer mogelijk- heden.
In een aantal RBT-oefenscenario's
wordt een strafrechtelijke component
inge-weven. De crisiscoördinator, J.
Jansen, wordt op de hoogte gesteld
van de RBT-trainingen zodat hij kan
aanschuiven om te oefenen. Het
komende jaar zullen ook de verwachtingen die leven bij het AB/DB/
VD/partners tav oefenen met het OM
in scenario's met een nadrukkellijk
opsporingsbelang geïnventariseerd
worden zodat eea in het volgende
oefenjaar ingepast kan worden. In
maart wordt door OM en VB een
actieplan voorbereid en daarna voorgelegd aan HO.

7.6

Denk na over mogelijkheden
Vindt landelijk plaats.
'scenario denken bij forensisch
onderzoek in geval van rampen
en crises.
Weet dat sporenonderzoek niet
altijd hoeft te worden afgewacht
voordat tot berging en identificatie
kan worden overgegaan.

7.7

Ontwikkel scenario's. Creëer
bewustzijn, bespreek dilemma's.

VD

IOOV

Nationale Politie

Tops
p.80,
p.204

VRHM

Tops
p.86,
p.205

Zie 7.5

7.8

Een convenant tussen
ziekenhuizen en veiligheidsregio's
is niet voldoende. Afspraken
moeten bekend raken. Daarvoor
is onder andere nodig dat de
normale dagelijkse verhoudingen
goed zijn.

N.a.v. het IOOV-rapport zijn hier al de nodige acties over in gang gezet.
Binnenkort (na instemming RvB's ziekenhuizen en HAP's) worden de
aangescherpte afspraken vastgesteld door GHORHM en de
ziekenhuizen. Tgv het landelijke traject kan het altijd aangepast worden.
Stand van zaken: landelijk rapport "Handreiking afspraken openbaar
bestuur en ziekenhuizen" ligt voor bij ministeries en ziekenhuizen. Regio:
overeenstemming over inhoud. Overleg over medium waarover privacygevoelige informatie gegeven wordt.

7.9

De rol van het OM in
crisissituaties moet bekender
worden bij de relevante
betrokkenen en de verhouding
van het OM ten opzichte van de
andere belanghebbenden
'verkend'. Diegenen die een rol
kunnen spelen in de
rampenbestrijding en
crisisbeheersing dienen meer
bekend te zijn met de rol van het
OM in dergelijke situaties en vice
versa (input P. Nolles).

De rol van het OM meer in oefeningen betrekken (n.a.v. IOOV al
afspraken over gemaakt). Er zijn al afspraken gemaakt met OM voor
2012; eerste quick wins zijn opgepakt (zo heeft het OM meegeschreven
aan scenario RBT-oefening). Tevens wordt in tweede helft 2012 plan
opgeleverd over structurele samenwerking met OM. De plannen worden
vertaald naar concrete acties die in 2013 uitgevoerd worden

7.10 Organiseer tijdig extra capaciteit
en ondersteuning voor
bedrijfsopvang in 'grote',
bijzondere situaties (schaal op bij
nazorg en schakel assistentie in
uit andere regio's en zorg ervoor
dat BOT-leden na een incident
volledig voor de BOT beschikbaar
zijn). (interne nazorg)

De politie en de GHOR hebben de BOT in hun structuur opgenomen.
Idee is om iets dergelijks ook voor de brandweer, OM en gemeenten te
organiseren (aan de voorkant vastleggen hoe omgegaan wordt met
nazorg (capaciteit, benodige opleidingen, wie inschakelt etc.).
Aandachtspunt is om bij grootschalige incidenten extra capaciteit vanuit
andere regio's in te schakelen zodat voorkomen wordt dat BOTcoördinatoren voor langere periode een dubbele functie moeten
vervullen; hun reguliere werk en bot-coördinatie. Het is essentieel dat de
BOT-coördinatoren worden vrijgemaakt voor de BOT-coördinatie bij een
incident van substantiële omvang.

Actie breder trekken: Hoe zorgen we Veiligheidsberaad / VRHM
voor een goede werking van onze
convenanten. Het is van belang een
netwerk van functionele relaties op te
bouwen waarbinnen de gemaakte
werkafspraken helder zijn (informele
relaties kunnen aangesproken worden
in het geval de situatie daar om vraagt,
maar het moet niet het doel zijn de
hulpverlening op die manier vorm te
geven). Twee elementen blijken
essentieel: het is van belang dat de
partners elkaar kennen.
Netwerkbijeenkomsten dragen hier
aan bij. Daarnaast is het van belang
heldere afspraken met
partners/zorgaanbieders te maken en
te monitoren hoe zorgaanbieders
onder alle omstandigheden, ook bij
grote incidenten, hun hulpverlening
(kunnen) waarborgen (invulling
partnerschappen). De rol van de
accounthouder is hierin essentieel.
Om te voorkomen dat de
accounthouders een te kwetsbare
positie vervullen (bij uitval alle kennis
weg) is het raadzaam een aantal
accounthouders te benoemen (3 a 4).
Daarnaast wordt bij MDOP gewerkt
met informatiekaarten. Op die kaarten
staan de gemaakte afspraken kort en
bondig beschreven onder het mom van
Veiligheidsberaad
/ OM

Tops
p.100/
107, p.206

In deelplan Nazorg ook nazorg voor
eigen personeel opnemen en
beleggen bij een functionaris (voor
zover in RCP nog niet gebeurd).

Tops
p. 180,
p.207

de betrokken
organisaties

Tops
p. 206

7.11 Belast iemand met het in kaart
brengen wie betrokken is bij (de
afhandeling van) het incident.
Aandachtspunt in de nazorg aan
betrokkenen die bijstand verlenen
vanuit andere organisaties.
Voorkomen moet worden dat zij
tussen wal en schip vallen.

Neem tevens mee de werkgeverszorg de betrokken
t.a.v. ondervragingen, juridische
organisaties
bijstand en sociaal maatschappelijke
aspecten. Zorg in nazorgfase voor
bestuurlijk afstemmingsoverleg tussen
kolommen waar op de agenda staat
hoe nazorg ingeregeld gaat worden
(gezamenlijk/afzonderlijk).

Tops
p.180,
p.207

7.12 Denk na over een
organisatiebrede bijeenkomst in
bijzondere (crisissituaties) voor
de betrokken
hulpverleningsdiensten en andere
berokken organisaties. Besteed
daarbij aan wat wel en niet verteld
en vertoond wordt.

Vergeet hierbij niet de (multi)
de betrokken
functionarissen in de multi teams. Zorg organisaties
in nazorgfase voor bestuurlijk
afstemmingsoverleg tussen kolommen
waar op de agenda staat hoe nazorg
ingeregeld gaat worden
(gezamenlijk/afzonderlijk).

Tops
p.207

7.13 Onderzoek leesbaarheid
schermen in RBT.

Nader bezien; onderliggende thema:
beheer ROT/RBT

Directeur VRHM facilitair/OV

A.9
Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Financiering tijdelijke
capaciteitsuitbreiding GMK
2013 (vervolg)
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

Politie HM, DBO-Beleid,
A. Ponjee

Datum:

8 november 2012

A.9

Bijlage(n):

-

G. Goedhart (DB)
J. Stikvoort (VD)
n.v.t.

Status:

Besluitvormend

Datum:

n.v.t.

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. kennis te nemen van de voorgestelde dekking voor de eerste helft van 2013 voor de tijdelijke
maatregelen voor het oplossen van personele capaciteitsproblemen van de Gemeenschappelijke
Meldkamer Hollands Midden (GMK HM), namelijk:
a.
Politie: stelt de benodigde 6,3 fte uit eigen middelen ter beschikking.
b.
RAV: stelt de benodigde 3,4 fte uit eigen middelen ter beschikking.
c.
Brandweer: conform het adagium van het bestuur (‘geen verhoging van de
gemeentelijke bijdrage’) komt dekking uit de reservepositie van de Veiligheidsregio
Hollands Midden.(zie beslispunt 2).
2. akkoord te gaan met voorgestelde dekking van de brandweer van €138.600 ten laste van de
reservepositie van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

3. Toelichting op het besluit
Het Algemeen Bestuur VRHM heeft op 28 juni 2012 vastgesteld dat, zolang MultiDisciplinaire Intake
(MDI) nog niet volledig is geïmplementeerd, tijdelijke maatregelen nodig zijn om personele
capaciteitsproblemen op de meldkamer het hoofd te bieden. Het AB VRHM heeft kennis genomen van
de financiële consequenties daarvan in 2012. Toegezegd is dat het DB VRHM (oktober) en het AB
VRHM (november) een verder uitgewerkt voorstel ter dekking van de financiële consequenties van de
tijdelijke maatregelen voor 2013 ontvangen. Deze beslisnotitie betreft dat voorstel voor dekking van de
financiële consequenties voor de eerste helft van 2013.
Omdat op dit moment meer duidelijk is over de ontwikkeling van een landelijke meldkamerorganisatie
en de voorgenomen verhuizing van GMK HM naar ‘de YP’ dan in juni, worden ook de relevante
aspecten van die ontwikkelingen voor dit besluit, in deze notitie beschreven.

4. Kader
Beslissing AB VRHM d.d. 28 juni 2012
De oorzaken voor de tijdelijk te treffen maatregelen voor de personele capaciteit van de GMK zijn in
de voorgaande beslisnotitie toegelicht. De genoemde oorzaken zijn nog steeds actueel, hetgeen
betekent dat de noodzaak voor de tijdelijke maatregelen onverminderd is. In de voorgaande
beslisnotitie is aangegeven dat deze situatie tijdelijk is, namelijk totdat MDI volledig is
geïmplementeerd naar verwachting medio 2013.
Voor wat betreft de financiële consequenties van het voorstel stond in de voorgaande beslisnotitie de
volgende tekst:
‘De te nemen en reeds genomen tijdelijke maatregelen brengen kosten met zich mee. Als
uitgangspunt voor de berekening van de financiële consequenties geldt dat:
dat elke kolom ‘haar eigen’ extra benodigde uitvoerende bezetting financiert.
dat de schatting van de financiële consequenties wordt gebaseerd op de werkelijke kosten van
de nu reeds genomen maatregelen.
In de tabel hieronder ziet u de inschatting van de financiële consequenties van het voorstel. In bijlage
2 treft u de onderbouwing van deze financiële consequenties aan.
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a
b
c

Kolommen
Politie
RAV
Brandweer
Totaal

fte
6,3
3,4
3,9
13,6

2012
€237.250
€316.770
€155.470
€709.490

2013
€411.360
€369.540
€277.200
€1.058.100

In de onderbouwing,kunt u zien dat de tarifering per kolom verschilt, hetgeen ertoe leidt dat de
financiële consequenties voor iedere kolom anders uitpakken en niet in verhouding zijn met de
verhoging van het aantal fte’s per kolom. Voor 2012 geldt dat de maatregelen niet het gehele jaar
betreffen en daarom lager zijn dan (het volledige jaar) 2013. Voor de politiekolom geldt bovendien dat
de manager GMK het niet realistisch acht dat de volledige gewenste verhoging van de uitvoerende
bezetting wordt gerealiseerd (zie pagina 2), maar maximaal 4 (ipv 6,3 fte) waardoor de verwachte
kosten in 2012 ook lager zijn.
Alhoewel de verwachting is dat MDI medio 2013 volledig is geïmplementeerd, zijn de financiële
consequenties berekend over het hele jaar 2013. Zo levert een eventuele vertraging in de volledige
implementatie, bijvoorbeeld als gevolg van de actuele discussie over de landelijke
meldkamerorganisatie en MDI daarin, geen problemen met de betaalbaarheid van de GMK HM op.’
De laatst geciteerde alinea blijkt nu deels actueel geworden. Na de samenvoeging van beide
meldkamers in ‘De Yp’, zal de nieuwe meldkamer tussen 1 mei en 1 juli 2013 voor alle kolommen en
voor het gehele verzorgingsgebied van de eenheid Den Haag operationeel zijn (brief J.J. van Aartsen
en drs. H.J.J. Lenferink aan drs. H.B. Eenhoorn, d.d. september 2012). Inzet is dat na samenvoeging
op termijn wordt gekomen tot een multi-intake aan de hand van een geprotocolleerd uitvraagsysteem.
Dat betekent wel dat een volledige implementatie van MDI voor de meldkamer van Hollands Midden
medio 2013 niet zal plaatsvinden. Daarentegen leidt de samenvoeging mogelijk wel tot
synergievoordelen te halen, omdat het werken op één werkvloer het eenvoudig maakt om personeel
in te zetten ten behoeve van beide meldkamers. Dit kan echter alleen onder de voorwaarde dat men
in staat is elkaars werkprocessen over te nemen. Daarom is gekozen nu een voorstel in te dienen
voor het eerste half jaar van 2013. Over een half jaar is veel meer duidelijk over de geplande
verhuizing en de mate waarin het mogelijk zal zijn elkaars werkprocessen over te nemen. Als blijkt dat
men onvoldoende in staat is elkaars werkprocessen over te nemen, zal een vervolgvoorstel worden
gedaan voor extra benodigd personeel.

5. Consequenties
Dekking financiële consequenties
Politie dekking
De korpschef van de politie Hollands Midden heeft toegezegd dat de benodigde extra capaciteit
‘politiecentralisten’ die nu tijdelijk beschikbaar is gesteld ook gedurende de eerste helft van 2013
beschikbaar zal blijven.
Brandweer dekking
e
In de begroting van de brandweer voor 2013 is een 1 tranche van de extra efficiencykorting
verdisconteerd van € 715.000. Hiertoe dienen nog mogelijkheden te worden onderzocht en
maatregelen te worden gevonden. Met andere woorden, er bestaat binnen de begroting 2013 van de
brandweer geen ruimte voor een additionele dekking van € 138.600. Dekking voor de additionele
kosten van de GMK kan daarom alleen (wederom) ten koste gaan van de reservepositie van de
Veiligheidsregio. Hierbij moet worden bedacht dat bij de vaststelling van de begroting 2013 van de
VRHM besloten is de bezuinigingstaakstelling op de overige programma’s dan de brandweer ook te
dekken uit een wijziging van (bestemmings)reserve(s).
RAV dekking
De algemeen manager RAV heeft toegezegd de benodigde extra capaciteit ’verpleegkundige’
centralisten die nu tijdelijk beschikbaar is gesteld, ook in de eerste helft van 2013 beschikbaar zal
blijven.

6. Aandachtspunten / risico’s
Deze beslisnotitie betreft alleen de financiële consequenties van het tijdelijke extra personeel op de
meldkamer in 2013. De verhuizing naar ‘de Yp’ en de ontwikkelingen van een landelijke
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meldkamerorganisatie brengen, onafhankelijk van deze tijdelijke maatregel, substantiële kosten met
zich mee in de vorm van frictiekosten en desintegratiekosten. De voorzitters van de veiligheidsregio’s
Hollands Midden en Haaglanden hebben (in de eerder aangehaalde brief) aangegeven dat de exacte
financiële consequenties daarvan in kaart worden gebracht. Zij hebben aangegeven een reële
vergoeding van die kosten als randvoorwaardelijk te beschouwen voor de samenvoeging van beide
meldkamers en dringen aan om hiervoor (op landelijk niveau) een adequate regeling te treffen.

7. Implementatie en communicatie
-

8. Bijlagen
9. Historie besluitvorming
11 oktober 2012 DB VRHM: kennisgenomen van de notitie en doorgeleid aan het AB VRHM.
26 september 2012: Per e-mail hebben de leden van het Hoofdenoverleg en de Veiligheidsdirectie de
gelegenheid gekregen te reageren op het voorliggende voorstel. Het voorstel is aangepast op basis
van hun commentaar en met hun instemming voorgelegd aan het DB VRHM.
28 juni 2012: AB VRHM akkoord op besluit ‘extra tijdelijk personeel GMK’
Voorafgaand aan het inbrengen van deze notitie in het Algemeen Bestuur is deze besproken met de
korpsbeheerder, de portefeuillehouder GMK van het DB VRHM en is deze via een consultatieronde
per e-mail voorgelegd aan de leden van de Veiligheidsdirectie en de leden van het DB VRHM.
19 maart 2012 Veiligheidsdirectie: kennisgenomen van de probleemstelling; VD heeft de directeur
GMK HM gevraagd meer duidelijkheid te verschaffen in de te nemen maatregelen en de financiële
consequenties daarvan.
5 maart 2012 Hoofdenoverleg: kennisgenomen van de notitie en doorgeleid aan de
Veiligheidsdirectie.
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A.10
Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Benoeming DB-lid J. Wienen

Opgesteld door:

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

Algemeen Bestuur

Datum:

Veiligheidsbureau;
P. Kessels
8 november 2012

A.10

Bijlage(n):

-

Portefeuille:

H. Lenferink (DB)
H. Meijer (VD)
n.v.t.

Status:

Besluitvormend

Datum:

n.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

2. Besluit
Het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden en het Regionaal College Politie Hollands
Midden besluiten:
1. met ingang van 9 november 2012 de heer J. Wienen, burgemeester van Katwijk, aan te wijzen als
lid van het Dagelijks Bestuur van zowel de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands
Midden als het Regionaal College Politie Hollands Midden.

3. Toelichting op het besluit
Door het vertrek van de heer S. Schelberg, burgemeester van Teylingen, per 1 oktober jl. is een
vacature ontstaan in het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden en het Regionaal
College Politie Hollands Midden.
Door het districtscollege Duin- en Bollenstreek wordt de heer J. Wienen, burgemeester van Katwijk,
voorgedragen voor het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden en het Regionaal
College Politie Hollands Midden.
De aanwijzing als lid van het Dagelijks Bestuur geschiedt door het Algemeen Bestuur. De benoeming
van de heer J. Wienen gaat in op de dag na de besluitvorming in het Algemeen Bestuur in de
vergadering van 8 november 2012

4. Kader
Aanwijzing geschiedt door het Algemeen Bestuur en het Regionaal College op basis van
respectievelijk artikel 16, lid 4 GR VRHM en artikel 14, lid 1 Statuut Regionaal College. De
korpsbeheerder en de fungerend Hoofdofficier van Justitie maken qualitate qua deel uit van het
Dagelijks Bestuur van het Regionaal College.

5. Consequenties
De heer J. Wienen neemt de DB-portefeuilles van de heer S. Schelberg over.

6. Aandachtspunten / risico’s
Niet van toepassing.

7. Implementatie en communicatie
Het portefeuilleoverzicht wordt aangepast en relevante betrokkenen worden geïnformeerd.

8. Bijlagen
Geen.

9. Historie besluitvorming
n.v.t.

Agendapunt A.10 AB VRHM 08-11-2012

1

A.13
4
Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:

Convenant
‘Omgevingsdiensten –
VRHM’
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:

Pascal Rehorst (BHM)

Datum:

08 november 2012

A.13

Bijlage(n):

1

Portefeuille:

E. Timmers-Van Klink (DB)
H. Meijer (VD)

Status:

Informatief

Vervolgtraject
besluitvorming:

nvt

Datum:

nvt

Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:

2. Toelichting
De VRHM heeft samen met de omgevingsdiensten ‘West-Holland’ en ‘Midden-Holland’ een convenant
opgesteld, met daarin samenwerkingsafspraken op het gebied van risicobeheersing en
crisisbeheersing.
Samenwerking bij risicobeheersing
De omgevingsdiensten en de veiligheidsregio werken samen op het gebied van vergunningverlening
en handhaving van reeds verleende milieuvergunningen en meldingen. Deze samenwerking vindt al
plaats, maar de behoefte bestaat om deze samenwerking te borgen en de adviezen die hieruit
voortvloeien voor het bevoegde gezag (beter) op elkaar af te stemmen.
Samenwerking bij incidentbestrijding
Tijdens een calamiteit kan een omgevingsdienst de veiligheidsregio voorzien van actuele informatie
over de getroffen en/of bedreigde inrichting(en). Het betreft informatie over de werkzaamheden die
binnen de inrichting worden verricht, de aanwezige installaties en de mogelijke aanwezigheid van
gevaarlijke stoffen. Met deze informatie kunnen de crisisteams en de afzonderlijke kolommen de
inzettactiek bepalen en/of aanpassen.
De belangrijkste werkzaamheden van de omgevingsdienst liggen vooral in een adviserende en
informerende rol tijdens een calamiteit en in het nazorgtraject, zoals bij een incident met gevaarlijke
stoffen, bodemverontreiniging en asbestsanering. Met betrekking tot gevaarlijke stoffen kan de
omgevingsdienst aangeven welke gevaarlijke stoffen voor de inrichting zijn aangemeld. Tevens kan
geadviseerd worden om eventuele andere instanties in te schakelen, waaronder de waterschappen.
Anderzijds willen de omgevingsdiensten graag door de veiligheidsregio geïnformeerd worden bij
calamiteiten in inrichtingen. Een calamiteit in een inrichting kan namelijk consequenties hebben ten
aanzien van de milieuvergunning of melding. Een vroegtijdige alarmering van de omgevingsdienst is
hierbij zeer wenselijk.
Samenwerking bij planvorming
De omgevingsdiensten beschikken over relevante informatie en kennis die van grote meerwaarde
kunnen zijn bij het ontwikkelen van rampbestrijdingsplannen, calamiteitenplannen enz. De
milieudiensten worden door de veiligheidsregio al regelmatig betrokken bij de totstandkoming van
dergelijke plannen. Het borgen van deze samenwerking is wenselijk.
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Aandachtspunten
Niet deelnemende gemeenten
De gemeenten Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout en Voorschoten zijn niet aangesloten bij de in het
convenant genoemde omgevingsdiensten. Om een eenduidig afsprakenstelsel te krijgen heeft het
dagelijks bestuur van de veiligheidsregio de opdracht gegeven om deze gemeenten aan te schrijven
met het verzoek soortgelijke (samenwerkings)afspraken te maken (hetzij met de gemeente, hetzij met
de omgevingsdienst waarbij de gemeente is aangesloten).
Vaststelling binnen de omgevingsdiensten
Op 6 september jl is het convenant vastgesteld door het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio.
Binnen beide omgevingsdiensten is het convenant ook de lijn van de besluitvorming ingegaan. Bij de
Omgevingsdienst West Holland is het convenant op 1 oktober behandeld. Op basis hiervan zijn
enkele tekstuele veranderingen doorgevoerd, die niet van invloed zijn op de inhoud van de
(samenwerkings)afspraken. De besluitvorming bij de Omgevingsdienst Midden Holland vindt in
november plaats.

3. Implementatie en communicatie
Met de vaststelling en ondertekening van het convenant wordt de samenwerking tussen de
Veiligheidsregio Hollands Midden en de beide omgevingsdiensten formeel bekrachtigd en kan gestart
worden met de implementatie van de verschillende samenwerkingsafspraken.
Actielijst
Om de samenwerkingsafspraken in het convenant te implementeren en borgen, is een zogenaamde
actielijst opgesteld. Elke samenwerkingsafspraak wordt hierin regiospecifiek uitgewerkt en
omgevormd tot een actie om de afspraak te implementeren/ borgen. Diverse acties worden weggezet
bij de verschillende multidisciplinaire werkgroepen van de VRHM, omdat in deze groepen de kennis
en expertise op de uitwerking van de verschillende afspraken aanwezig is.
GMK
Het informeren/ alarmeren van de omgevingsdiensten zal grotendeels via de GMK gebeuren. De
situaties waarbij dit het geval is zullen in het meldkamersysteem van de GMK geïmplementeerd
worden.
Informatiekaart
Om de samenwerkingsafspraken in convenanten voor de ‘warme fase’ te borgen en praktisch te
maken, wordt een informatiekaart ‘Omgevingsdiensten’ opgesteld. Een dergelijke informatiekaart geeft
in één oogopslag de relevante bijzonderheden op ten aanzien van bijvoorbeeld de crisisstructuur,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, alarmering enz.
Bekendmaking / verspreiding
Alle crisisfunctionarissen van de VRHM worden na ondertekening van het convenant geïnformeerd
over de samenwerkingsafspraken met de omgevingsdiensten. Hiervoor zal o.a. de VRHM-nieuwsbrief
gebruikt worden. Daarnaast ontvangen alle crisisfunctionarissen de opgestelde informatiekaart.
Communicatie
Na ondertekening van een convenant wordt gezamenlijk met de omgevingsdiensten een persbericht
opgesteld om publiciteit te gegeven aan de samenwerking. In samenspraak met de partijen worden de
geschikte media bepaald voor verspreiding van het persbericht.

4. Bijlagen
- Convenant ‘Omgevingsdiensten – VRHM’ (incl. actielijst)

5. Historie besluitvorming
-

Hoofdenoverleg 29 mei 2012; akkoord bevonden.
Veiligheidsdirectie 13 augustus 2012; akkoord bevonden.
Dagelijks Bestuur 6 september 2012; akkoord bevonden.
Dagelijks Bestuur ODWH 1 november 2012: enkele tekstuele aanpassingen
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Convenant Omgevingsdiensten - VRHM

A.13
Bijl.

Samenwerkingsafspraken tussen de Veiligheids- en Politieregio Hollands Midden en
de omgevingsdiensten Midden-Holland en West-Holland

Partijen
A. Veiligheidsregio Hollands Midden, vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuur van de
Veiligheidsregio H.J.J. Lenferink, hierna te noemen ‘Veiligheidsregio’;
B. Politieregio Hollands Midden, vertegenwoordigd door de korpsbeheerder H.J.J. Lenferink, hierna te
noemen ‘Politie’;
C. Omgevingsdienst Midden-Holland, vertegenwoordigd door de voorzitter van het dagelijks bestuur
J.H.H. Mans, hierna te noemen ‘Omgevingsdienst’;
D. Omgevingsdienst West-Holland, vertegenwoordigd door de voorzitter van het dagelijks bestuur
S.J.P. Lyczak, hierna te noemen ‘Omgevingsdienst’.
Hierna partijen A tot en met D gezamenlijk te noemen ‘Partijen’.

Overwegende dat
-

Veiligheidsregio Hollands Midden 25 gemeenten telt; Alphen aan den Rijn, Bergambacht,
Bodegraven-Reeuwijk, Boskoop, Gouda, Hillegom, Katwijk, Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp,
Lisse, Nederlek, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Ouderkerk, Rijnwoude,
Schoonhoven, Teylingen, Vlist, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas (zie bijlage 1);

-

de Veiligheidsregio verantwoordelijk is voor de voorbereiding op en bestrijding van rampen en crises
en hiervoor afspraken moet maken met crisispartners;

-

het bestuur van de Veiligheidsregio verantwoordelijk is voor de organisatie van de rampenbestrijding
en de crisisbeheersing welke wordt vastgelegd in het regionaal crisisplan en waarin tevens de
afspraken met crisispartners over risico- en crisisbeheersing worden opgenomen;

-

de Omgevingsdienst West-Holland alle gemeentelijke en regionale milieutaken uitvoert voor de
gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Lisse,
Nieuwkoop, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen en Zoeterwoude;

-

de Omgevingsdienst West-Holland alle provinciale milieutaken uitvoert voor de gemeenten Alphen
aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,
Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude;

-

de Omgevingsdienst West-Holland in de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout en
Voorschoten de regionale milieutaken ‘luchtkwaliteit’, ‘milieucommunicatie’ en ‘veiligheid’ uitvoert;

-

de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout en Voorschoten zelf de gemeentelijke
milieutaken uitvoeren. De omgevingsdienst West-Holland is tijdens incidenten in deze gemeenten
alleen in te zetten als het incident betrekking heeft op een ‘provinciale’ inrichting.
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-

de Omgevingsdienst Midden-Holland alle gemeentelijke, regionale en provinciale milieutaken
uitvoert voor de gemeenten Boskoop, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Gouda, Zuidplas, Vlist,
Ouderkerk, Schoonhoven, Bergambacht en Nederlek.

-

de huidige afspraken tussen de Omgevingsdiensten en de gemeenten onverlet gelaten worden;

-

de Omgevingsdiensten beschikken over actuele informatie van inrichtingen die voor de hulpdiensten
van belang kunnen zijn bij de bestrijding van incidenten in en met betrekking tot deze inrichtingen,
waarbij de Omgevingsdienst West-Holland in de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout en
Voorschoten enkel informatie bezit over inrichtingen met een ‘provinciale’ milieuvergunning;

-

het van belang is om bij een calamiteit vroegtijdig de juiste organisaties te alarmeren en informeren,
waarmee in een vroeg stadium de vervolgschade geschat en mogelijk beperkt kan worden;

-

een incident in een inrichting consequenties kan hebben ten aanzien van de milieuvergunning of
melding, waardoor een vroegtijdige alarmering van de Omgevingsdienst hierbij zeer wenselijk is;

-

bij een incident met gevaarlijke stoffen de Omgevingsdiensten kunnen adviseren over het eventueel
inschakelen van andere instanties, zoals waterschappen, advies- en onderzoeksbureaus etc;

-

partijen het wenselijk achten om gezamenlijk afspraken te maken met betrekking tot de
samenwerking bij incidenten, zonder elkaars taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, dan
wel de wettelijke basis daarvoor, te willen beïnvloeden of over te nemen;

-

partijen afspraken met betrekking tot de voornoemde samenwerking willen vastleggen in een
convenant;

-

bij een landelijke ramp of crisis de landelijke crisisorganisatie in werking treedt, waarover in dit
convenant geen afspraken zijn opgenomen;

-

een regiospecifieke actielijst deel uitmaakt van het convenant, waarin door de partijen uit te voeren
acties zijn opgenomen;

-

ten behoeve van de borging van de afgeronde actiepunten deze geoperationaliseerd worden in de
dagelijkse bedrijfsprocessen en in de crisisplannen van partijen.

-

de regionale actielijst deel uit maakt van het convenant.

Spreken met elkaar af:
Algemeen
Artikel 1

Uitgangspunt
Partijen spreken met elkaar af dat zij zich zullen inspannen om de samenwerking tot een
succes te maken. Partijen werken vanuit een gezamenlijke visie om de samenwerking op
het gebied van risicobeheersing, rampenbestrijding en crisisbeheersing te optimaliseren en
te operationaliseren.

Artikel 2

Doelen
Partijen vergroten de kennis van elkaars organisatie en processen en komen tot
daadwerkelijke samenwerking inzake risicobeheersing en (voorbereiding op de)
rampenbestrijding en crisisbeheersing. Wettelijke taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden inzake risico- en crisisbeheersing van alle partijen blijven ongewijzigd en
worden door het convenant niet beïnvloed. Reeds bestaande convenanten en afspraken
blijven bestaan, tenzij expliciet besloten wordt dat zij vervallen.
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Artikel 3

Citeertitel
Convenant Omgevingsdiensten – VRHM.

Artikel 4

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Veiligheidsregio
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de veiligheidsregio zijn opgenomen
in artikel 10 van de Wet veiligheidsregio’s.

Artikel 5

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Omgevingsdiensten
West en Midden Holland
-

-

Adviseren over communicatie tijdens crises aan gemeenten en veiligheidsregio.
Door middel van het uitoefenen van toezicht en handhavingstaken en het opstellen van
omgevingsvergunningen zoveel mogelijk voorkomen en beheersen van risico’s voor het
milieu. Hierbij lettende op bodemkwaliteit, luchtkwaliteit en op het gebied van externe
veiligheid.
Adviseren bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen.
Toezicht, handhaving en vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer.
Informatie leveren aan de Veiligheidsregio tijdens crises over betrokken bedrijven en
milieurelevante aspecten.

Risicobeheersing
Artikel 6

Beleid
Partijen maken capaciteit (menskracht) vrij voor het gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren
van beleid teneinde de fysieke veiligheidsrisico’s binnen het grondgebied van de VRHM te
beheersen.

Artikel 7

Afstemmen adviezen
Partijen stemmen hun adviezen voor het bevoegd gezag op elkaar af. Hierbij gaat het om
adviezen voor vergunningverlening op het gebied van fysieke veiligheid (o.a.
bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning en evenementenvergunning) en om
adviezen die voortvloeien uit toezicht op inrichtingen en evenementen.

Artikel 8

Integraal toezicht
Partijen maken nadere werkafspraken over het vormgeven en uitvoeren van integraal
toezicht, teneinde een efficiënte inzet van capaciteit en middelen en een beperking van de
toezichtlast voor bedrijven en particulieren te realiseren.

Artikel 9

Risicoprofiel
De Omgevingsdiensten worden door de Veiligheidsregio benaderd om een inhoudelijke
bijdrage te leveren aan het Regionaal Risicoprofiel van de Veiligheidsregio.

Artikel 10

Risicocommunicatie
-

-

Artikel 11

Het bestuur van de Veiligheidsregio draagt er zorg voor dat de bevolking (burgers,
bedrijven, instellingen) informatie wordt verschaft over de risico’s die verbonden zijn aan
de inrichtingen in het gebied van de Veiligheidsregio.
De Omgevingsdiensten leveren inhoudelijke informatie ten behoeve van de
risicocommunicatie door de Veiligheidsregio.

Informatie-uitwisseling
-

-

Partijen zorgen ervoor dat de andere partijen in dit convenant te allen tijde over
relevante gegevens kunnen beschikken en dragen zorg voor goed beheer van de aan
hen verstrekte gegevens.
Partijen wisselen voor zover mogelijk informatie uit via op elkaar afgestemde (digitale)
standaarden en maken hier afspraken over.

Agendapunt A.13 Bijlage AB VRHM 08-11-2012

3 van 14

Crisisbeheersing
Koude fase
Artikel 12

Afstemming planvorming
-

-

Artikel 13

Partijen betrekken elkaar bij nieuw te ontwikkelen plannen of wijzigingen van reeds
bestaande plannen met betrekking tot crisisbeheersing, die gerelateerd zijn op of aan
het terrein (zie artikel 4 en 5 van dit convenant) van één van de andere partijen in dit
convenant.
Partijen informeren elkaar actief over (wijzigingen inzake) reeds bestaande plannen met
betrekking tot crisisbeheersing.
De Omgevingsdiensten worden door de Veiligheidsregio benaderd om een inhoudelijke
bijdrage te leveren aan het Crisisplan van de Veiligheidsregio.

Vertegenwoordiging regulier overleg
Partijen maken afspraken over de vertegenwoordiging in elkaars overlegstructuren teneinde
de samenwerking te bevorderen.

Artikel 14

Opleiden, trainen en oefenen
-

-

Artikel 15

Werkwijze en informatievoorziening
-

-

Artikel 16

Partijen maken capaciteit vrij voor het gezamenlijk ontwikkelen van scenario’s ten
behoeve van opleiden, trainen en oefenen, het voorbereiden en evalueren van
oefeningen en het implementeren van de hieruit voortvloeiende verbeterpunten.
Partijen organiseren oefeningen met elkaar en stemmen hun meerjarig oefenbeleid en
de planning hiervan op elkaar af.

Partijen informeren elkaar over en weer over relevante ontwikkelingen die voor de
samenwerking van belang kunnen zijn, daarbij rekening houdend met de mogelijke
vertrouwelijkheid van informatie.
Partijen zorgen ervoor dat de andere partijen in dit convenant te allen tijde over de juiste
(bereikbaarheid)gegevens kunnen beschikken en dragen zorg voor goed beheer van de
aan hen verstrekte gegevens.

Evaluatie
Indien door één van de partijen gewenst, voeren partijen een evaluatie uit.

Warme fase
Artikel 17

Alarmeren en bereikbaarheid
-

-

1

Partijen maken afspraken over bereikbaarheid ten behoeve van alarmering en melding
bij incidenten.
Alarmering en melding van en naar partijen vindt plaats via de reguliere werkwijze van
de Gemeenschappelijke Meldkamer in de Veiligheidsregio en het centrale meldingspunt
van de Omgevingsdiensten.
Partijen maken afspraken over de aard van meldingen en incidenten waarover zij elkaar
dienen te informeren en/ of te alarmeren. Het gaat hierbij ook om voorbereidend
1
overleg in geval van een dreigende ramp/ crisis.

Zie het Regionaal Crisisplan Hollands Midden voor een toelichting op een ‘voorbereidend overleg’.
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Artikel 18

Participatie crisisteams
-

-

Artikel 19

Informatievoorziening
-

-

Artikel 20

Ter bevordering van de bestrijding van een incident in (de directe nabijheid van) een
inrichting, levert de Omgevingsdienst gevraagd en ongevraagd actuele informatie van
de desbetreffende inrichting.
De door de Omgevingsdienst verstrekte informatie wordt door de Veiligheidsregio enkel
gebruikt voor de bestrijding van het incident.
De Veiligheidsregio informeert de Omgevingsdienst achteraf over de toedracht van een
incident, teneinde de toezicht/ handhaving eventueel aan te passen.

Netcentrisch werken
-

-

Artikel 21

Liaisons van de Omgevingsdiensten maken desgevraagd deel uit van de operationele
en bestuurlijke crisisteams van de Veiligheidsregio. De Omgevingsdienst adviseert
hierbij het desbetreffende crisisteam bij de bestrijding van de ramp of crisis en de
gevolgen daarvan.
De Veiligheidsregio zorgt voor een adequate ondersteuning van de liaison (inzake onder
andere een werkplek, connectiviteit, et cetera).

Partijen werken volgens de netcentrische wijze van informatievoorziening. Dit houdt in
dat alle partijen tijdens een incident op dezelfde wijze actuele informatie met elkaar
delen, waardoor alle partijen gelijktijdig de beschikking hebben over hetzelfde actuele
beeld van het incident.
De Omgevingsdiensten krijgen toegang tot de netcentrische applicatie van de
Veiligheidsregio.
Partijen maken afspraken over het delen van (vertrouwelijke) informatie via de
netcentrische applicatie van de Veiligheidsregio.
De Omgevingsdiensten plaatsen via de Veiligheidsregio hun bereikbaarheidsgegevens
in het systeem en controleren deze gegevens minimaal één maal per jaar op juistheid.

Crisiscommunicatie
-

-

Conform de Wet veiligheidsregio’s draagt de burgemeester er zorg voor dat de
bevolking informatie wordt verschaft over de oorsprong, de omvang en de gevolgen van
een ramp of crisis die de gemeente bedreigt of treft, alsmede over de daarbij te volgen
gedragslijn. De Veiligheidsregio speelt hierbij een ondersteunende rol.
De Omgevingsdiensten leveren inhoudelijke informatie ten behoeve van de
crisiscommunicatie door de burgemeester.

Uitwerking
Artikel 22

Uitwerkingsvoorstellen (actielijst)
-

-

Artikel 23

Ten behoeve van de meer concrete uitwerking van de afspraken in dit convenant wordt
een actielijst opgenomen. Deze actielijst is een dynamisch document en wordt jaarlijks
geactualiseerd middels een gezamenlijk overleg tussen (de vertegenwoordigers van de)
directies van de partijen. Daar waar partijen het nodig achten, zal de actielijst worden
aangepast.
De actielijst is een onlosmakelijk onderdeel van het convenant.
De Veiligheidsregio neemt het initiatief tot het uitwerken van de actielijst.
Partijen ontwikkelen gezamenlijk een informatiekaart ‘Omgevingsdiensten’ (conform het
format van de VRHM) voor de crisisfunctionarissen/ -teams van alle partijen in dit
convenant.

Beheer
Partijen komen tenminste jaarlijks bijeen om de voortgang van de genoemde onderwerpen
en activiteiten te bespreken. Overleggen in verband met de uitvoering van de concrete
actiepunten worden naar behoefte gepland.
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Artikel 24

Kosten
Partijen dragen elk hun eigen kosten met betrekking tot de uitvoering van de afspraken uit dit
convenant, tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 25

Inwerkingtreding en looptijd
- Dit convenant treedt in werking na ondertekening door alle in dit document genoemde
partijen en geldt voor onbepaalde tijd.
- Iedere vier jaar, of eerder indien hiertoe aanleiding is, wordt de actualiteitswaarde van het
convenant door de partijen beoordeeld.

Artikel 26

Wijziging of beëindiging
- Indien één (of meerdere) van de partijen wijzigingen wil aanbrengen in het convenant dan
wel in de afspraken binnen de actielijst, treden de partijen hiertoe met elkaar in overleg.
- Iedere partij kan de in dit convenant gemaakt afspraken beëindigen. Zij doet dit middels
een schriftelijke, gemotiveerde mededeling aan de andere partijen, waarna de partijen
met elkaar in overleg treden.

Ondertekening
Aldus overeengekomen en in viervoud getekend te ………. op ………..

Veiligheidsregio Hollands Midden

Regiopolitie Hollands Midden

Voorzitter drs. H.J.J. Lenferink

Korpsbeheerder drs. H.J.J. Lenferink

Omgevingsdienst Midden-Holland

Omgevingsdienst West-Holland

Voorzitter dagelijks bestuur drs. J.H.H. Mans

Voorzitter dagelijks bestuur dhr. S.J.P. Lyczak

Bijlagen
Bijlage 1 – Werkgebied Omgevingsdiensten
Bijlage 2 – Definities en afkortingen
Bijlage 3 – Actielijst VRHM
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Bijlage 1 – Gebied Veiligheidsregio Hollands Midden

Noordwijk*

Hillegom

Noordwijkerhout*
Lisse

Teylingen

Katwijk*

Kaag en Braassem

Oegstgeest

Nieuwkoop
Leiderdorp
Leiden

Voorschoten*

Alphen aan den Rijn
Zoeterwoude
Rijnwoude

Boskoop
Bodegraven - Reeuwijk

Waddinxveen

Gouda

Zuidplas
Vlist

*

Provinciale en regionale
milieutaken

Ouderkerk
a/d
IJssel
Bergambacht

Gemeentelijke, provinciale
en regionale milieutaken
Gemeentelijke en
provinciale milieutaken

Schoonhoven

Nederlek

* De gemeenten Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout en Voorschoten voeren zelf de gemeentelijke
milieutaken uit. De Omgevingsdienst West-Holland is tijdens incidenten in deze gemeenten alleen in te
zetten als het incident betrekking heeft op een ‘provinciale’ inrichting.
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Bijlage 2 – Definities en afkortingen
Definities
Calamiteit
Een niet-verwachte gebeurtenis die ernstige schade kan veroorzaken
Crisis
Een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast.
Crisisbeheersing:
Het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het
gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare
orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of
krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen.
Crisiscommunicatie
Verspreiden van juiste, tijdige en begrijpelijke informatie over en tijdens een crisis, ramp of incident.
Crisispartners
Partijen die vanwege hun rol mogelijk betrokken kunnen zijn bij de bestrijding van een incident, ramp of
crisis. Deze partners in rampenbestrijding en crisisbeheersing moeten elkaar weten te vinden vóór, tijdens
en na een crisis.
Crisisplan
Conform artikel 16 van de Wet veiligheidsregio’s dient een veiligheidsregio een crisisplan te ontwikkelen,
waarin de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden in het kader van de
rampenbestrijding en de crisisbeheersing worden omschreven. Het crisisplan is een generiek plan voor elk
type ramp of crisis. Het plan legt de multidisciplinaire samenwerking tussen de operationele diensten
(brandweer, politie en GHOR) en de gemeenten, alsmede de afspraken die gemaakt zijn met andere
mogelijk bij rampen en crises betrokken partners.
Crisisteam
Een vooraf samengestelde groep van personen op wie, in geval van een crisissituatie, direct een beroep kan
worden gedaan, die snel kan worden gemobiliseerd. Crisisteams die tot de hoofdstructuur van de regionale
crisisorganisatie behoren zijn het CoPI, ROT, BT, TBZ en RBT. Voor een nadere beschrijving van de
crisisteams, zie het Regionaal Crisisplan van de Veiligheidsregio Hollands Midden.
Incident
Onvoorziene gebeurtenis zonder aanwijsbare oorzaak, waarbij bij de bestrijding hiervan één of meerdere
disciplines van de VRHM betrokken.
Inrichting
Met een inrichting wordt een bedrijf of een instelling bedoeld. Volgens artikel 1 van de Wet milieubeheer is
een inrichting: elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen
bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.
‘Koude’ fase
De voorbereiding op crisisbeheersing, rampenbestrijding of calamiteitenbestrijding (planvorming, oefenen
enz.).
Liaison
Een liaison is een afgevaardigde van een organisatie die betrokken is bij (de bestrijding van) een ramp of
crisis. De liaison kan op verzoek deel uitmaken van het CoPI, ROT of (R)BT en is daarin een gelijkwaardige
partner. Een liaison treedt op als de deskundige van de betrokken partij. Hij is vanuit zijn organisatie
bevoegd om als adviseur op te treden in een crisisteam.
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Netcentrisch Werken
Een wijze van informatie-uitwisseling, waarbij een geïntegreerd, interactief netwerk van besluitvormers,
informatieleveranciers en eenheden op het zelfde moment over dezelfde (feitelijke) informatie kan
beschikken. Hierdoor wordt snellere en efficiëntere besluitvorming mogelijk en wordt anticiperend handelen
bevorderd.
Ramp
een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het
milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een
gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging
weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.
Rampenbestrijding
het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het
gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio treft met het oog op een ramp, het voorkomen van
een ramp en het beperken van de gevolgen van een ramp.
Risicobeheersing
Risicobeheersing is erop gericht in een vroegtijdig stadium van ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving
aandacht te schenken aan veiligheid, waardoor risico’s kunnen worden afgewend, beperkt of ten minste
2
beheerst, zodat schade en leed wordt beperkt.
Risicocommunicatie
Communicatie over risico’s waaraan mensen blootstaan voordat zich een ramp voordoet. Goede
risicocommunicatie zorgt voor voldoende informatie, faciliteert zelfredzaamheid en voorkomt dat burgers in
paniek raken.
Risicoprofiel
Het regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico’s,
inclusief relevante risico’s uit aangrenzende gebieden. De risico-inventarisatie omvat een overzicht van de
aanwezige risicovolle situaties en de soorten incidenten die zich daardoor kunnen voordoen. In de
risicoanalyse worden de geïnventariseerde gegevens nader beoordeeld, vergeleken en geïnterpreteerd. Op
basis van de conclusies kan het bestuur van de veiligheidsregio strategische beleidskeuzes maken over de
ambities voor de risico- en crisisbeheersing en de inspanningen van gemeenten en regio op elkaar
afstemmen.
‘Warme’ fase
De daadwerkelijke crisisbeheersing, rampenbestrijding of calamiteitenbestrijding.

Afkortingen
VRHM
LCMS
GMK
CoPI
ROT
BT
TBZ
RBT
Wvr

2

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Veiligheidsregio Hollands Midden
Landelijk Crisismanagement Systeem
Gemeenschappelijke Meldkamer
Commando Plaats Incident
Regionaal Operationeel Team
Beleidsteam
Team Bevolkingszorg
Regionaal Beleidsteam
Wet veiligheidsregio’s

Bron: VRHM (2011), Beleidsplan VRHM 2012-2015, vastgesteld door AB 10 november 2011.
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Bijlage 3 – Actielijst VRHM (versie 24 oktober 2012)
Artikel

Afspraken in artikel

Art 1

Uitgangspunt

Vertaling/ actiepunten

Partijen spreken met elkaar af dat zij zich zullen inspannen om de samenwerking tot een succes te maken.
Partijen werken vanuit een gezamenlijke visie om de samenwerking op het gebied van risicobeheersing,
rampenbestrijding en crisisbeheersing te optimaliseren en te operationaliseren.
Art 2

Realisatie

Eigenaar

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Q3 – Q4 2012
Volgt

VRHM*
VRHM*

Behoeft geen nadere uitwerking

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Behoeft geen nadere uitwerking

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Behoeft geen nadere uitwerking

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Behoeft geen nadere uitwerking

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Datum volgt

Allen*

Datum volgt

Allen*

Behoeft geen nadere uitwerking

Doelen
Partijen vergroten de kennis van elkaars organisatie en processen en komen tot daadwerkelijke
samenwerking inzake risicobeheersing en (voorbereiding op de) rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Wettelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden inzake risico- en crisisbeheersing van alle
partijen blijven ongewijzigd en worden door het convenant niet beïnvloed. Reeds bestaande convenanten
en afspraken blijven bestaan, tenzij expliciet besloten wordt dat zij vervallen.

Afspraken:
Doormiddel van netwerkbijeenkomsten met (crisis)functionarissen van alle partijen in
dit convenant vergroot men de kennis van elkaars organisatie en processen.
Participeren in elkaars overleggen/ werkgroepen die gerelateerd zijn aan het terrein
van één van de andere partijen.
Actiepunten:
Organiseren netwerkbijeenkomst(en) 2012
De omgevingsdiensten worden agendalid van de werkgroep MDRB (in oprichting)

Art 3

Citeertitel
Convenant Omgevingsdiensten – VRHM

Art 4

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de veiligheidsregio
De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de veiligheidsregio zijn opgenomen in artikel 10
van de Wet veiligheidsregio.

Art 5

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de omgevingsdienst
-

Art 6

Adviseren over communicatie tijdens crises aan gemeenten en veiligheidsregio.
Door middel van het uitoefenen van toezicht en handhavingstaken en het opstellen van
omgevingsvergunningen zoveel mogelijk voorkomen en beheersen van risico’s voor het milieu. Hierbij
lettende op bodemkwaliteit, luchtkwaliteit en op het gebied van externe veiligheid.
Adviseren bij de ontwikkeling van ruimtelijke plannen.
Toezicht, handhaving en vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer.
Informatie leveren aan de Veiligheidsregio tijdens crises over betrokken bedrijven en milieurelevante
aspecten.

Beleid
Partijen maken capaciteit (menskracht) vrij voor het gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren van beleid
teneinde de fysieke veiligheidsrisico’s binnen het grondgebied van de VRHM te beheersen.

Art 7

Afstemmen adviezen
Partijen stemmen hun adviezen voor het bevoegd gezag op elkaar af. Hierbij gaat het om adviezen voor
vergunningverlening op het gebied van fysieke veiligheid (o.a. bouwvergunning, milieuvergunning,
gebruiksvergunning en evenementenvergunning) en om adviezen die voortvloeien uit toezicht op
inrichtingen en evenementen.

Art 8

Actiepunt:
De omgevingsdiensten participeren in de werkgroep MDRB van de VRHM, teneinde
(werk)afspraken te maken over het afstemmen van elkaars adviezen voor
vergunningverlening en adviezen die voortvloeien uit toezicht op inrichtingen en
evenementen.
Huidige procesafspraken evalueren en waar nodig actualiseren.

Integraal toezicht
Partijen maken nadere werkafspraken over het vormgeven en uitvoeren van integraal toezicht, teneinde een
efficiënte inzet van capaciteit en middelen en een beperking van de toezichtlast voor bedrijven en
particulieren te realiseren.

Actiepunt:
De omgevingsdiensten participeren in de werkgroep MDRB van de VRHM, teneinde
(werk)afspraken te maken over vormgeven en uitvoeren van integraal toezicht.
Uitvoering risicoanalyse (scope wordt nader afgestemd, aanvulling volgt.)

Actielijst bij convenant ‘VRHM - Omgevingsdiensten’ (24 oktober 2012)
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Art 9

Risicoprofiel
De Omgevingsdiensten worden door de Veiligheidsregio benaderd om een inhoudelijke bijdrage te leveren
aan het Regionaal Risicoprofiel van de Veiligheidsregio.

Afspraken:
Het Regionaal Risicoprofiel wordt vierjaarlijks herzien. VRHM zal de
omgevingsdiensten t.z.t. benaderen voor het leveren van input voor de herziening.
Actiepunten:
Omgevingsdiensten t.z.t. benaderen voor input bij herziening Regionaal Risicoprofiel.

Art 10

-

Het bestuur van de Veiligheidsregio draagt er zorg voor dat de bevolking (burgers, bedrijven,
instellingen) informatie wordt verschaft over de risico’s die verbonden zijn aan de inrichtingen in het
gebied van de Veiligheidsregio.
De Omgevingsdiensten leveren inhoudelijke informatie ten behoeve van de risicocommunicatie door
de Veiligheidsregio.

-

Actiepunten:
De omgevingsdiensten participeren in de werkgroep risicocommunicatie van de
VRHM, teneinde (werk)afspraken te maken over de bijdrage van de
omgevingsdiensten bij risicocommunicatie. ODWH participeert al in deze werkgroep.
Met de ODMH is afgesproken dat men ook in deze werkgroep gaat participeren.

VRHM (Wg.
Risicocomm.)

Partijen zorgen ervoor dat de andere partijen in dit convenant te allen tijde over relevante gegevens
kunnen beschikken en dragen zorg voor goed beheer van de aan hen verstrekte gegevens.
Partijen wisselen voor zover mogelijk informatie uit via op elkaar afgestemde (digitale) standaarden en
maken hier afspraken over.

Actiepunt:
Op basis van de afspraken die worden gemaakt in de werkgroep MDRB worden
nadere afspraken gemaakt over informatie-uitwisseling en de hiervoor benodigde
(digitale) standaarden. De werkgroep MDI wordt betrokken bij de uitwerking van deze
nadere afspraken.

Volgt op basis
uitwerking art.7

Allen*

Q4 2012
Q4 2012

Allen*
VRHM (MDOP)

Q3 – Q4 2012
Q3 2012

VRHM*
VRHM*

Afstemming planvorming
-

-

Partijen betrekken elkaar bij nieuw te ontwikkelen plannen of wijzigingen van reeds bestaande
plannen met betrekking tot crisisbeheersing, die gerelateerd zijn op of aan het terrein (zie artikel 4 en
5 van dit convenant) van één van de andere partijen in dit convenant.
Partijen informeren elkaar actief over (wijzigingen inzake) reeds bestaande plannen met betrekking tot
crisisbeheersing.
De Omgevingsdiensten worden door de Veiligheidsregio benaderd om een inhoudelijke bijdrage te
leveren aan het Crisisplan van de Veiligheidsregio.

Afspraken:
Voor het Regionaal Crisisplan Hollands Midden, onderdeel partners, wordt een
informatiekaart ‘Omgevingsdiensten’ opgesteld.
Alle partners van de VRHM worden standaard geïnformeerd bij wijzigingen van
relevante planvorming.
De omgevingsdiensten worden agendalid van de werkgroep MDOP en worden
betrokken bij het opstellen van het werkplan van deze werkgroep.
Op verzoek van de omgevingsdiensten participeren één of meerdere kolommen van
de VRHM in projecten van de omgevingsdienst(en).
Actiepunten:
Opstellen informatiekaart ‘Omgevingsdiensten’
Omgevingsdiensten agendalid maken van de werkgroep MDOP en betrekken bij het
opstellen van het werkplan.

Art 13

Datum volgt

Afspraken:
Op verzoek van de veiligheidsregio leveren de omgevingsdiensten inhoudelijke
informatie voor risicocommunicatie.

Informatie-uitwisseling
-

Art 12

VRHM (MDRB)

Risicocommunicatie
-

Art 11

Vierjaarlijks

Vertegenwoordiging regulier overleg
Partijen maken afspraken over de vertegenwoordiging in elkaars overlegstructuren teneinde de
samenwerking te bevorderen.

Afspraken:
De veiligheidsregio initieert op reguliere basis de organisatie van thema-/
netwerkbijeenkomsten met (alle) crisispartners Doel hiervan is het opbouwen van een
goed netwerk en het uitwisselen van kennis en kunde inzake crisisbeheersing.
Omgevingsdiensten worden agendalid van de werkgroepen MDRB, MDOP,
Communicatie en indien noodzakelijk andere werkgroepen binnen de VRHM.
Op bestuurlijk niveau worden de omgevingsdienst agendalid van het Algemeen
Bestuur van de VRHM.
Actiepunten:
Organiseren netwerkbijeenkomst(en) 2012
Omgevingsdiensten aanmelden als agendalid bij de werkgroep MDRB, MDOP en
Communicatie.

Actielijst bij convenant ‘VRHM - Omgevingsdiensten’ (24 oktober 2012)
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Art 14

Opleiden, trainen en oefenen
-

-

Partijen maken capaciteit vrij voor het gezamenlijk ontwikkelen van scenario’s ten behoeve van
opleiden, trainen en oefenen, het voorbereiden en evalueren van oefeningen en het implementeren
van de hieruit voortvloeiende verbeterpunten.
Partijen organiseren oefeningen met elkaar en stemmen hun meerjarig oefenbeleid en de planning
hiervan op elkaar af.

Afspraken
Er worden geen vaste oefenfrequenties afgesproken.
In geval van een relevante grootschalige multidisciplinaire oefening worden de
omgevingsdiensten door de veiligheidsregio bijtijds uitgenodigd om aan te sluiten.
Partijen informeren elkaar tijdig als er behoefte is aan een gezamenlijke oefening.
Voor de Veiligheidsregio geldt dat zij eventuele oefenverzoeken voor augustus krijgt
om deze te kunnen verwerken in het jaarplan van het jaar erop.
Indien mogelijk worden liaisons uitgenodigd bij ‘overige’ oefeningen om te ‘proeven’
aan de werkwijze van het desbetreffende crisisteam.
Actiepunt
De VRHM stuurt jaarlijks het werkplan OTO naar haar partners.

Art 15

-

Art 16

Partijen informeren elkaar over en weer over relevante ontwikkelingen die voor de samenwerking van
belang kunnen zijn, daarbij rekening houdend met de mogelijke vertrouwelijkheid van informatie.
Partijen zorgen ervoor dat de andere partijen in dit convenant te allen tijde over de juiste
(bereikbaarheid)gegevens kunnen beschikken en dragen zorg voor goed beheer van de aan hen
verstrekte gegevens.

Afspraak/ actiepunt:
Relevante ontwikkelingen en bereikbaarheidsgegevens worden minimaal jaarlijks
afgestemd bij de jaarlijkse afstemmingsbijeenkomst en eerder inden noodzakelijk.

Jaarlijks Q3

VRHM*

Afspraak/ actiepunt:
Bij evaluatie wordt het evaluatieprotocol van de VRHM gehanteerd. Dit protocol is nog
in ontwikkeling en wordt naar verwachting in het voorjaar van 2013 opgeleverd. Het
protocol wordt t.z.t. gedeeld met de omgevingsdiensten.

Volgt.

VRHM*


Q4 2012

Allen*
VRHM*

Q4 2012
Q1 2013

VRHM*
OD*

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Alarmeren en bereikbaarheid
-

-

Partijen maken afspraken over bereikbaarheid ten behoeve van alarmering en melding bij incidenten.
Alarmering en melding van en naar partijen vindt plaats via de reguliere werkwijze van de
Gemeenschappelijke Meldkamer in de Veiligheidsregio en het centrale meldingspunt van de
Omgevingsdiensten.
Partijen maken afspraken over de aard van meldingen en incidenten waarover zij elkaar dienen te
informeren en/ of te alarmeren. Het gaat hierbij ook om voorbereidend overleg in geval van een
dreigende ramp/ crisis.

Afspraken:
Partijen wisselen elkaars actuele bereikbaarheidsgegevens uit en implementeren dit in
de eigen organisatie.
De Veiligheidsregio informeert de Omgevingsdiensten bij; 1. calamiteiten bij bedrijven,
2. calamiteiten waarbij asbest is betrokken (zowel particulier als bedrijfsmatig) en 3.
overige calamiteiten waarbij (vervolg)schade aan het milieu te verwachten is.
De VRHM stelt een lijst op met situaties waarbij men geïnformeerd wil worden. Deze
lijst dient geïmplementeerd te worden bij de (crisis)organisatie van de
omgevingsdienst.
Actiepunten:
Uitwisselen bereikbaarheidsgegevens en implementeren in eigen organisatie
Borgen dat de omgevingsdiensten geïnformeerd worden bij de hierboven genoemde
situaties. Borgen bij de GMK en opnemen in de informatiekaart.
Opstellen lijst met situaties waarbij de VRHM geïnformeerd/ gealarmeerd wil worden.
Implementeren lijst bij (crisis)organisatie omgevingsdienst.

Art 18

VRHM*

Evaluatie
Indien door één van de partijen gewenst, voeren partijen een evaluatie uit.

Art 17

Jaarlijks Q1

Werkwijze en informatievoorziening

Participatie crisisteams
-

-

Liaisons van de Omgevingsdiensten maken desgevraagd deel uit van de operationele en bestuurlijke
crisisteams van de Veiligheidsregio. De Omgevingsdienst adviseert hierbij het desbetreffende
crisisteam bij de bestrijding van de ramp of crisis en de gevolgen daarvan.
De Veiligheidsregio zorgt voor een adequate ondersteuning van de liaison (inzake onder andere een
werkplek, connectiviteit, et cetera).

Afspraken
Omgevingsdiensten stellen op afroep in voorkomende gevallen een liaison
beschikbaar. De omgevingsdiensten kunnen geen garantie geven over de opkomsttijd
van deze functionarissen, maar de functionarissen zijn direct telefonisch bereikbaar.
De liaison dienen aangevraagd te worden via het algemene ‘calamiteitennummer’ van
de desbetreffend omgevingsdienst.
In de ROT-ruimte is een counter aanwezig voor de liaisons, waar beschikking is over
een PC, connectiviteit etc.

Actielijst bij convenant ‘VRHM - Omgevingsdiensten’ (24 oktober 2012)
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Art 19

Informatievoorziening
-

Ter bevordering van de bestrijding van een incident in (de directe nabijheid van) een inrichting, levert
de Omgevingsdienst gevraagd en ongevraagd actuele informatie van de desbetreffende inrichting.
De door de Omgevingsdienst verstrekte informatie wordt door de Veiligheidsregio enkel gebruikt voor
de bestrijding van het incident.
De Veiligheidsregio informeert de Omgevingsdienst achteraf over de toedracht van een incident,
teneinde de toezicht/ handhaving eventueel aan te passen.

Afspraken:
De informatie over de inrichting wordt door de omgevingsdienst gedeeld in het CoPI of
ROT via de liaison of digitaal via het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS).
Partijen maken nadere afspraken over de wijze waarop (vertrouwelijke) informatie via
het LCMS wordt gedeeld.
Op verzoek van de omgevingsdienst informeert de VRHM de omgevingsdienst
achteraf over de toedracht van een incident, mits deze informatie vrijgegeven mag
worden.
Actiepunten
Partijen maken nadere afspraken over het ‘soort’ gebruik van de aan elkaar verstrekte
informatie/ gegevens.
Partijen maken nadere afspraken over de wijze waarop (vertrouwelijke) informatie via
het LCMS wordt gedeeld.

Art 20

-

Partijen werken volgens de netcentrische wijze van informatievoorziening. Dit houdt in dat alle partijen
tijdens een incident op dezelfde wijze actuele informatie met elkaar delen, waardoor alle partijen
gelijktijdig de beschikking hebben over hetzelfde actuele beeld van het incident.
De Omgevingsdiensten krijgen toegang tot de netcentrische applicatie van de Veiligheidsregio.
Partijen maken afspraken over het delen van (vertrouwelijke) informatie via de netcentrische applicatie
van de Veiligheidsregio.
De Omgevingsdiensten plaatsen via de Veiligheidsregio hun bereikbaarheidsgegevens in het systeem
en controleren deze gegevens minimaal één maal per jaar op juistheid.

-

23 aug 2012

VRHM*

Q4 2012

VRHM*

Conform de Wet veiligheidsregio’s draagt de burgemeester er zorg voor dat de bevolking informatie
wordt verschaft over de oorsprong, de omvang en de gevolgen van een ramp of crisis die de
gemeente bedreigt of treft, alsmede over de daarbij te volgen gedragslijn. De Veiligheidsregio speelt
hierbij een ondersteunen¬de rol.
De Omgevingsdiensten leveren inhoudelijke informatie ten behoeve van de crisiscommunicatie door
de burgemeester.

Q2 2012

VRHM*

Q3 2012
Q4 2012

Allen*
Allen*

Jaarlijks Q3

VRHM*

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Afspraken:
Communicatieadviseurs van alle partijen in het convenant maken tijdens een overleg
(vervolg)afspraken m.b.t. crisiscommunicatie. Initiatief ligt bij de VRHM.
Actiepunten:
Bijeenkomst communicatieadviseurs organiseren voor maken (werk)afspraken

Uitwerkingsvoorstellen (actielijst)
-

-

Ten behoeve van de meer concrete uitwerking van de afspraken in dit convenant wordt een actielijst
opgenomen. Deze actielijst is een dynamisch document en wordt jaarlijks geactualiseerd middels een
gezamenlijk overleg tussen (de vertegenwoordigers van de) directies van de partijen. Daar waar
partijen het nodig achten, zal de actielijst worden aangepast.
De actielijst is een onlosmakelijk onderdeel van het convenant.
De Veiligheidsregio neemt het initiatief tot het uitwerken van de actielijst.
Partijen ontwikkelen gezamenlijk een informatiekaart ‘Omgevingsdiensten’ (conform het format van de
VRHM) voor de crisisfunctionarissen/ -teams van alle partijen in dit convenant.

Afspraken:
Actiepunten:
Opstellen actielijst t.b.v. implementatie convenant
Opstellen informatiekaart ‘Omgevingsdienst’

Beheer
Partijen komen tenminste jaarlijks bijeen om de voortgang van de genoemde onderwerpen en activiteiten te
bespreken. Overleggen in verband met de uitvoering van de concrete actiepunten worden naar behoefte
gepland.

Art 24

VRHM*

Crisiscommunicatie
-

Art 23

Q4 2012

Afspraken:
De piketfunctionarissen van de omgevingsdiensten volgen een door de VRHM
verzorgde cursus netcentrisch werken, waarna de VRHM aan deze functionarissen
een gebruikersnaam en wachtwoord verstrekt t.b.v. toegang tot de netcentrische
applicatie.
De omgevingsdiensten plaatsen via de VRHM hun actuele bereikbaarheidsgegevens
in LCMS en controleren deze jaarlijks op juistheid.
Partijen maken nadere afspraken over de wijze waarop (vertrouwelijke) informatie via
het LCMS wordt gedeeld.
Actiepunten:
Organiseren training netcentrisch werken voor 14 (MH: 6 + WH: 12)
piketfunctionarissen omgevingsdiensten.
Partijen maken nadere afspraken over de wijze waarop (vertrouwelijke) informatie via
het LCMS wordt gedeeld.

Art 22

VRHM*

Netcentrisch werken
-

Art 21

Q3 2012

Afspraak/ actiepunt
Na implementatie van het convenant komen de partijen tenminste jaarlijks bijeen om
de samenwerking en de actielijst te bespreken. Indien nodig worden nieuwe afspraken
gemaakt en opgenomen in de actielijst. De actielijst is dan ook een levend document.

Kosten
Partijen dragen elk hun eigen kosten met betrekking tot de uitvoering van de afspraken uit dit convenant,
tenzij anders wordt overeengekomen.

Behoeft geen nadere uitwerking

Actielijst bij convenant ‘VRHM - Omgevingsdiensten’ (24 oktober 2012)
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Art 25

Inwerkingtreding en looptijd
-

Dit convenant treedt in werking na ondertekening door alle in dit document genoemde partijen en geldt
voor onbepaalde tijd.
Iedere vier jaar, of eerder indien hiertoe aanleiding is, wordt de actualiteitswaarde van het convenant
door de partijen beoordeeld.

Afspraken:
Binnen 4 jaar na ondertekening wordt de actualiteitswaarde van het convenant
beoordeeld.

< Q4 2016

Allen*

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Actiepunten:
Art 26

Wijziging of beëindiging
-

Indien één (of meerdere) van de partijen wijzigingen wil aanbrengen in de afspraken binnen de
actielijst, treden de partijen hiertoe met elkaar in overleg.
Iedere partij kan de in dit convenant gemaakt afspraken beëindigen. Zij doet dit middels een
schriftelijke, gemotiveerde mededeling aan de andere partijen, waarna de partijen met elkaar in
overleg treden.

Behoeft geen nadere uitwerking

VRHM* : de afdeling planvorming (team plannen en procedures multidisciplinair) van Brandweer Hollands Midden is eigenaar van de uit te voeren acties.
OD*
: Omgevinsdienst
Allen* : alle partijen in dit convenant, waarbij het initiatief bij de VRHM ligt.
Afkortingen:
MDI
: werkgroep Multidisciplinaire Informatievoorziening
MDOP : werkgroep Multidisciplinaire Operationele Planvorming

MDRB : werkgroep Multidisciplinaire Risicobeheersing (werkgroep in oprichting)
GMK : Gemeenschappelijke Meldkamer

Actielijst bij convenant ‘VRHM - Omgevingsdiensten’ (24 oktober 2012)
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2. Toelichting
De landelijke bestuurlijke werkgroep ‘Bovenregionale samenwerking’ is in september 2011 ingesteld
door de minister V&J en het Veiligheidsberaad, naar aanleiding van het IOOV rapport over de brand
bij ChemiePack in Moerdijk op 5 januari 2011. De werkgroep heeft nu een definitief advies opgesteld
(zie bijlage). De directeur VRHM, H. Meijer, was lid van deze werkgroep.
Het convenant tussen de veiligheidsregio’s in de provincie Zuid-Holland over dezelfde thematiek is
belangrijke input geweest voor de bestuurlijke werkgroep.
Het advies bestaat uit 4 elementen:
zorg voor unité de doctrine in toepassing van GRIP, inclusief landelijk uniforme afspraken over
bovenregionale leiding en coördinatie
hanteer 1 loket – het NCC – als ingang bij het Rijk voor de veiligheidsregio’s
maak duidelijk met GRIP 5 wanneer het Rijk stuurt en op welke onderdelen
afstemming met betrekking tot crisiscommunicatie en eenduidigheid wat betreft de inhoud is
noodzakelijk, zowel tussen regio’s, als tussen partijen binnen en buiten de regio.
Crisiscommunicatie wordt daarom aangestuurd vanuit het RBT van het brongebied. Andere
partijen stemmen hun communicatie met het RBT van het brongebied af.
Op basis van het advies is een uitwerkingsagenda opgesteld. Deze agenda wordt uitgewerkt door vijf
landelijke projectgroepen:
afsprakenkader opschaling;
het NCC als loket (directeur VRHM, H. Meijer, is lid van deze werkgroep);
het harmoniseren van de adviesstructuur;
de sturende rol van de rijksoverheid;
eenduidigheid en professionalisering van crisiscommunicatie (coördinerend functionaris VRHM,
R. Bitter, is co-voorzitter van deze werkgroep).
De werkgroepen hebben tot taak de uitwerkingsagenda van de bestuurlijke werkgroep, binnen zes
maanden (voor het einde van het jaar) om te zetten in concrete producten, verbeter- en
implementatievoorstellen. Aan het einde van dit traject ontvangen de veiligheidsregio’s nadere
informatie en handreikingen voor de implementatie.

Bijlage:
- Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking, 17 juli 2012.
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De besturen van de veiligheidsregio's
Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding
en Veiligheid
Ministerie van Veiligheid
en Justitie
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Schedeldoekshaven 100
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070 3707911
Contactpersoon
H.I.J. Slock
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h.i.j.slock@nctv.minvenj.nl
Postadres
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Datum 17 juli 2012
Onderwerp Het advies van de bestuurlijke werkgroep Bovenregionale
Samenwerking
Er bestaat onduidelijkheid over de samenwerking tussen veiligheidsregio's en de
rijksoverheid en de rol van de rijksoverheid bij bovenregionale en nationale
rampen en crises. Zo is geconstateerd in de rapporten van de Ondecoeksraad
voor Veiligheid (OVV) en de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) over
de brand bij Chemie-pack in Moerdijk. Om meer duidelijkheid over deze
samenwerking te scheppen en de samenwerking bij bovenregionale rampen en
crises te verbeteren, hebben wij als Veiligheidsberaad en minister van Veiligheid
en Justitie (VenJ) eind 2011 de bestuurlijke werkgroep Bovenregionale
Samenwerking ingesteld, De werkgroep heeft zijn advies eind april opgeleverd.
Het advies is op 25 mei in het Veiligheidsberaad en op 22 juni in de Ministerraad
vastgesteld. Wij bieden u hierbij graag het advies van de werkgroep aan.
Bovenregionale samenwerking
De opdracht van de werkgroep was het uitbrengen van een advies over de vraag
hoe bij rampen en crises de samenwerking tussen regio's en tussen de
rijksoverheid en de regio's verbeterd kan worden. Op hoofdlijnen adviseert de
werkgroep de volgende verbeteringen in de crisisbeheersing aan te brengen:
. Zodra een incident bovenlokaal van aard is. wordt in alle betrokken
veiligheidsregio's opgeschaald naar regionaal niveau (GRIP-4).
. Bij bovenregionale incidenten heeft de veiligheidsregio waar het brongebied zich
bevindt, de Ieiding in de crlsisbeheersing. Een Iandelijk afsprakenkader tussen
veiligheidsregio's regelt de bovenregionale samenwerklng in crisissituaties
waarbij meer dan één veiligheidsregio betrokken is.
* Zodra de concrete situatie of het aantal regio's het coördinerend vermogen van
de betrokken regio's overstijgt, neemt de minister van Veiligheid en Justitie de
aansturing van de crisisbeheersing op elementen over.
* De rijksoverheid stuurt de aanpak (inclusief de crisiscommunicatie) eveneens bij
een nationale crisis. Hiervan is sprake bij een gebeu|enis waarbij de nationale
veiligheid in het geding is doordat één of meer vitale belangen worden aangetast
en waarbij de reguliere structuren en/ of middelen niet toereikend zijn om de
stabiliteit te handhaven.
* De rijksoverheid geeft duidelijk aan betrokken burgemeesters en voocitters
veiligheidsregio aan indien en op welke aspecten de besluitvorming centraliseeo.
Deze situatie wordt GRIP-S genoemd.
* Op rijksniveau fungeert het Nationaal Crisiscentrum (NCC) als één Ioket voor de
veiligheidsregio's.
. Rijksoverheid en regio's werken gezamenlijk aan verdere professionalisering van
de crisiscommunicatie.
Bureau Veiligheidsberaad
Bezoekadres
Kemperbergerweg 783
6816 RW Arnhem
www.veiligheldsberaad.nl
Telefoon
026 3552499
Contactpersoon
E. Fallon
026 355 22 83
elize-fallon@
veiligheidsberaad-nl
Postadres
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
Ons kenmerk
260850
Kopie aan
- de directeuren van de
veiligheidsregio's
- de ministers
Bljlagen
2
BL| bean|oording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in
uw brief behandelen.
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Wij sluiten ons volledig aan bij het advies waar wordt geconstateerd dat voor het
realiseren van veiligheid, duidelijkheid en zekerheid, niet de bevoegdheden
bepalend zijn, maar de wijze waarop het openbaar bestuur tijdens een crisis aan
de behoefte van de burger beantwoordt. Als zich een crisis voordoet waar
verschillende overheidslagen en verschillende diensten bij betrokken zijn, dan
moeten zij gezamenlijk de kwaliteit van crisisbeheersing Ieveren die de burger
van 'de' overheid verwacht. Samenwerking, afstemming en eenduidigheid zijn
cruciaal om het vertrouwen van de burger in de overheid tijdens crises te
behouden. De praktijk Iaat zien dat heldere afspraken nodig zijn tussen de
partijen die op verschillende niveaus en vanuit verschillende bevoegdheden
gezamenlijk de door de samenleving gevraagde kwaliteit in crisisbeheersing
moeten realiseren.
De afgelopen jaren is veel gebeurd om het presterend vermogen van zowel de
veiligheidsregio's als de rijksoverheid aoonderlijk te versterken. Het is echter van
cruciaal belang dat ook in de aansluiting tussen de regio's en de rijksoverheid een
verhelderingslag plaatsvindt. Het onderhavige advies helpt hier bijzonder bij en
het Veiligheidsberaad en het Kabinet hebben dan ook besloten dit advies
onverkort over te nemen.
Nationaal Coördinator
Terrorismebestrljding
en Veiligheid
Ministerie van Veihïgheid
en Justitie
Bureau Veiligheidsberaad
Datum
17 juli 2012
Ons kenmerk
260850
Terecht is in het advies aangegeven, dat nog niet alle bij rampenbestrijding en
crisisbeheersing betrokken organisaties zijn toegerust op de door de werkgroep
beschreven gewenste situatie. De werkgroep sluit het advies dan ook af met een
uitwerkingsagenda, die door het ministerie van Venl en het Veiligheidsberaad
gezamenlijk binnen 6 maanden zal worden omgezet in concrete producten,
verbeter- en vooral implementatievoorstellen. De in het advies aangedragen en
door het Veiligheidsberaad en de Ministerraad vastgestelde oplossingen vormen
het uitgangspunt voor de verdere uitwerking of verduidelijking. Er zal worden
gewerkt in een projectstructuur w4arbij de volgende onde|erdeling aangehouden
wordt:
- Afsprakenkader opschaling.' in dit deelproject wordt gewerkt aan eenduidige
toepassing van de GRlp-opschaling en Iandelijk dekkende afspraken over
interregionale Ieiding en coördinatie bij bovenregionale rampen en crises.
- Het NCC als Ioketl in dit deelproject wordt uitgewerkt wat het NCC doet met
een verzoek vanuit een veiligheidsregio en tot welke producten dit leidt.
- Het harmoniseren van de adviesstructuur.. in dit deelproject zal - in nauwe
samenwerking met het hiervoor genoemde deelproject - gerealiseerd worden
dat de Iandelijke adviesdiensten zoals BOT-mi, EPA-n etc. op een eenduidige
wijze hun adviezen verstrekken aan de bij een crisis betrokken
veiligheidsregio's en nationale organisaties.
- De sturende rol van de rqksoverheid.. in dit deelproject vindt onder andere
uitwerking plaats van de Grip-s-opschaling.
- Eenduidigheid en professionalisering van crisiscommunicatie.
Aan het eind van dat traject ontvangt u van ons nadere informatie en
handreikingen voor de implementatie.
Rol van de rijksoverheid
Het advies van de bestuurlijke werkgroep gaat in op de sturende rol van de
rijksoverheid. Wij onderschrijven beiden dit advies. Echter in de taak van de
rijksoverheid kunnen twee rollen worden onderscheiden: een faciliterende en
sturende rol. Middels deze brief willen wij in aanvulling op het advies over de
sturende rol ook helderheid scheppen over wat u van de rijksoverheid mag
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verwachten wanneer zij een faciliterende rol vervult. Ook op het gebied van de Nationaal coördinator
turende rol van de rijksoverheid geven wij hieronder, mede aan de hand van een Terrorismebestrijding
s
en veiligheid
aantal voorbeelden, een completer beeld.
Ministerle van veiligheid
en Justitie
De faciliterende ril'ksoverheid
In de rol van facilitator ondersteunt de rijksoverheid met haar taken en expertise
de regios. Het is de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's om een
afweging te maken en te besluiten of zij gebruikmaakt van de ondersteuning.
Ondersteuning die de rijksoverheid middels inzet van het NCC onder andere kan
bieden zijn: advies op het gebied van crisiscommunicatie, Iessen uit eerdere
soo|gelijke zaken, inzet van communicatiemiddelen, interdepaoementale- en
internationale afstemming en het vormen van een aanspreekpunt voor andere
bestuurders. Voorbeelden waarbij het NCC deze ondersteuning, op verzoek van
de burgemeester, heeft geboden zijn: de Turkish Airlines crash bij Schiphol, de
zedenzaak in Amsterdam en het schietincident in Alphen aan den Rijn.
In de rol van facilitator zal het NCC vroegtijdig contact opnemen met de
betrokken (coördinerende) regio om na te gaan of er vanuit onderdelen van de
rijksoverheid ondersteuning kan worden geboden. Een vorm van faciliteren is het
organiseren van coördinerend overleg door het NCC tussen partijen die bij een
crisissituatie betrokken zijn, om daarmee de uitwisseling van informatie en
afstemming over de wijze van aanpak te bevorderen.
Crisiscommunicatie
Als een gemeente of veiligheidsregio wordt getroffen door een crisis, zijn de
crisiscommunicatieprofessionals van het NCC 24/7 bereikbaar voor advies en
middelen (inzet van crisis.nl, het publieksinformatienummer 0800-1351, het
gebruik van social media).
Wanneer een veiligheidsregio bij een incident ondersteuning nodig heeft op het
gebied van crisiscommunicatie, vervult het NCC op verzoek van de regio een
makelaarsfunctie. Het NCC beschikt hiertoe over een overzicht van ervaren en
gekwalificeerde crisiscommunicatieprofessionals,
De sturende ril'ksoverheid
In geval van een bovenregionale of (dreigende) nationale ramp of crisis kan
worden besloten één of meerdere aspecten van de crisisbeheersing op rijksniveau
ter hand te nemen. De rijksoverheid is dan de autoriteit die ter zake de richting
bepaalt. Hierbij kan de rijksoverheid twee sturende rollen vervullen.
1. Richting geven; hierbij zorgt de rijksoverheid ervoor dat de betrokken partijen
met inachtneming van uitoefening van hun eigen bevoegdheden één richting
kiezen en een gezamenlijke aanpak ten uitvoer brengen, ook als de belangen
uiteenlopen. De verantwoordelijkheid voor de crisisaanpak blijft, ook indien de
rijksoverheid richting geeft, Iiggen op decentraal niveau. De richtinggevende
rol kan worden vervuld :
a. op verzoek van een regio;
b. op vecoek van Iandelijke diensten of kennisinstituten als coördinatie
geboden is in het gezamenlijk optreden van een functionele kolom en
(een) regiolïs). In alle gevallen wordt ter zake vooraf overleg gepleegd
tussen de voorzitter van de veiligheidsregio, overige betrokken partijen en
de verantwoordelijke ministerls);
c. na acceptatie door betrokken partijen van het, op initiatief van het NCC,
gedane aanbod een richtinggevende rol te vervullen;
d. na bestuurlijk overleg.
Bureau Veiligheidsberaad
Datum
17 juli 2012
Ons kenmerk
260850
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2. Sturen, door toepassen van eigen (wettelijke) ministeriële bevoegdheden.
(GRIP 5) Hierbij maakt de minister gebruik van een eigen bevoegdheid,
waarmee hij/zij zelf bepalend wordt. Te onderscheiden zijn:
- de wettelijke aanwijzingsbevoegdheid lart 42 Wet veiligheidsregio's);
- specifieke (sectorale) wettelijke bevoegdheden;
staatsnoodrecht.l
Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding
en Velligheid
Ministerie van Veihkqheid
en Justitie
Bureau Veiligheidsberaad
De rijksoverheid zal uitsluitend sturen op de crisisaanpak indien dit van
Datum
toegevoegde waarde is ten opzichte van het regionale niveau. Het gaat
17 juli 2012
daarbij naar de aard dus om zaken waar een organisatie knopen moet
doorhakken die het regionale overstijgen en beperkt zich dan doorgaans ook ons kenmerk
tot een aantal aspecten van de crisisbeheersing. Naast de genoemde 260850
wettelijke taken van de rijksoverheid, stuurt de rijksoverheid de crisisaanpak
zo nodig op de thema's:
crisiscommunicatie;
prioriteitstelling en inzet van schaarse middelen (o.a. bijstand);
landelijke uniforme maatregelen ter handhaving van de openbare orde,
In deze situatie is de rijksoverheid 'in the Iead' om Iandelijke afspraken te
maken over de genoemde thema's en over de informatievoorziening in dat
kader. Aan sturing van de rijksoverheid kan ook behoefte bestaan indien
geschillen of een tegenstrijdige aanpak (zoals wanneer een grootschalige
evacuatie tussen regio's nodig is) door regio's het noodzakelijk maken dat één
autoriteit het beslult neemt.
Crisiscommunicatie
Indien de rijksoverheid een sturende rol op zich neemt over één of meerdere
aspecten, is dat altijd inclusief de leiding over de crisiscommunicatie. Dan zal ook
het Nationale Kernteam (team van crisiscommunicatieexpeos van het Ministerle
van Venl aangevuld met professionals van andere betrokken depa/ementen), of
bij een nationale crisis, het NVC (Nationaal Voorlichtingscentrum) worden
geactiveerd. De rijksoverheid stelt een gezamenlijk
communicatiekader/kernboodschap/woordvoeringslijn vast. Ook zal worden
bepaald wie de woordvoering doet/doen; en bij meerdere woordvoerders de
aspecten waarop ieder het woord voert. Daarnaast vervult de rijksoverheid een
centrale rol in de communicatie met het publiek.
Het moment waarop de rqksoverheid qaat sturen
In het verleden bestonden er nogal eens misverstanden over het moment waarop
de rijksoverheid de Ieiding op één of meerdere aspecten nam in de crisisaanpak.
Daarom zal de rijksoverheid voortaan - in afwachting van de ontwikkeling van
GRIP 5 - de (betrokken) voorzitters van de veiligheidsregio's telefonisch
informeren, zodra de rijksoverheid zal gaan sturen op één of meerdere aspecten
van de crisisaanpakz. Daarbij wordt ook aangegeven op welke aspecten de
rijksoverheid de hoofdlijnen bepaalt en we zullen afspraken maken over de
afstemming van daarop betrekking hebbende besluiten en de informatieuitwisseling daarover.
Ook indien de rijksoverheid een sturende rol op bepaalde aspecten oppakt, blijft
de burgemeester dan wel de voorzitter van de veiligheidsregio verantwoordelijk
voor alle andere aspecten van de generieke crisisaanpak, waaronder het
1 Zie bijlage 1 voor een overzicht van
2 Zie bijlage 1 voor een ovelqicht van
aspecten waarop de rijksoverheid kan sturen
aspecten waarop de rijksoverheid kan sturen
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handhaven van de openbare orde. Een verantwoordelijkheid die hij dient in te
vullen binnen het kader van de besluiten die door het rijksniveau zijn genomen.
Organisatorische en inhoudelijke voorbereiding
Naast heldere afspraken geeft veelvuldig oefenen de beste garantie op een
gestroomlijnde samenwerking tussen de rijksoverheid en regio's. De minister van Bureau veiligheidsberaad
Veiligheid en Justitie draagt ervoor zorg dat veiligheidsregio's en de rijksoverheid
Datum
vaker met elkaar oefenen, zodat elke regio ten minste eens in de twee jaar een
17 juli 2012
oefening heeft gehad samen met de rijksoverheid.
Het NCC zal komende tijd investeren in het meer bekendheid geven aan de
faciliterende en sturende rol van de rijksoverheid door middel van:
- netwerkdagen crisiscommunicatie NCC met nadrukkelijke rol voor onderlinge
kennismaking en bekendheid met middelen en adviesaanbod van de
rijksoverheid;
- het ontwikkelen van factsheets met een uitleg over de structuur van de
rijkscrisisorganisatie en de rol en taken van het NCC,
Tot slot
Een bundeling van krachten en multidisciplinair samenwerken over de grenzen
van de veiligheidsregio's blijkt steeds vaker noodzakelijk te zijn. Alle
veiligheidsregio's hebben belangrijke slagen gemaakt naar krachtiger bestuurde
en nog professioneler functionerende veiligheidsorganisaties. Met deze brief
hebben wij u ge'l'nformeerd over het advies van de bestuurlijke werkgroep
Bovenregionale Samenwerking en de verschillende rollen van de rijksoverheid.
Nationaal Coördinator
Terrorismebestrijding
en Veiligheid
Ministerie van Veiligheîd
en Justitie
Ons kenmerk
260850
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Bijlage 1 sturing door de rijksoverheid
Dit betreft een niet-limitatieve Iljst van voorbeelden.l
Onderwerp Verantwoordelqke Moment van sturing Onde-erpen van Wettelqke
minister sturin basis
Bewaking en Venl Maatregelen ten Beveiligings- en Politiewet 1993 /
Beveiliging aanzien van bewakingsmaatregelen Circulaire bewaken en
Ri'ksdomein ri'ksdomein beveili en
Buitengewone Vakministers Na in Diverse Separaat en in
bevoegdheden werkingstelling noodmaatregelen noodtoestand
Koninklijk besluit (Coördinatiewet
AZ (bij nationale uitzonderingstoestanden)
crisis
Dierziekten EL&I Alle maatre elen Alle maatre elen Euro ese re el evin
Drinkwater IenM Regels en In het belang van de Drinkwaterwet
maatregelen onder veiligstelling van de
buitengewone openbare
omstandi heden drinkwatewoorzienin
Gas EL&I Bij problemen van Verdelingsmaatregelen Gaswet
beschikbaarheid
Infectieziekten VWS A-ziekten Alle maatregelen ter Wet publieke gezondheid
bestrijding van de
ziekte
Milieu 1. EL&I Gevolgbeperkende Alle maatregelen op het Welzijns- en
maatregelen t.a.v. gebied van gezondheidswet voor
dierenwelzijn en dierenwelzijn en dieren
voedselvoorziening voedselvoorziening
2. IenM Alle maatregelen in Stoffen, preparaten of Wet milieubeheer
het belang van de genetisch
gezondheid van gemodiôceerde
mens en milieu organismen, of
handelingen daarmee,
die onduldbaar gevaar
opleveren voor de
gezondheid van de
mens of voor het milieu
Kernongevallen Alle vakministers, A-ongevallen Alle Kernenergiewet
coördinatie EL&I stralingshygiënische
maatre elen.
Luchtvaart IenM Om redenen van Sluiten van het Wet Luchtvaart
openbare orde en Iuchtruim (geheel of
veiligheid en andere gedeeltelijk)
dringende redenen
Noordzee IenM Schadelijke Alle maatregelen en Wet bestrijding
evol en on eval aanwi'zin en on evallen Noordzee
Openbare Orde en Venl Bij tekort aan Schaarsteverdeling Politiewet 1993 /
veiligheid beschikbare Wet veiligheidsregio
capaciteit
hul diensten
Schaarste EL&I coördinerend, Bij schaarste Schaarsteverdeling, o.a Distributiewet,
alle ministeries op problemen distributie en Vorderingswet,
hun eigen rantsoenering Hamsterwet
beleidsterrein
b Zie Crisis en recht (2008) op www.ril'ksoverheid.nl voor aanvullende informatie over de bevoegdheden,
maatregelen en verplichtingen die aan de orde kunnen zijn tijdens een crisis voor verschillende
beleidsterreinen.
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Scheepvaao IenM Buitengewone Maatregelen, gebruik o.a.
yvaa|egen/havens omstandigheden toegang en verkeer in Scheepvaaoverkeerswet,
haven Binnenvaaowet,
Ve|oersnoodwet;
Rijkswet
Havenbeveiliging lenM Bij de vervulling Algemene en Noodvoorzieningen
van bijzondere Scheepvaao,
uitvoeringstaken en aanwijzingen Havennoodwet
bij rampen en crises
Havenbeveili in swet
Stroomvoorziening EL&I Bij problemen van Verdelingsmaatregelen Elektriciteitswet
beschikbaarheid
Terrorismebestrijding Venl Voorkoming of Alle maatregelen met Besluit tijdelijke
beperking gevolgen doorze|ingsmacht naar herindeling ministeriële
van terroristische andere organisaties taken in geval van een
acties terroristische dreiging
met een ur ent karakter
Transport IenM Buitengewone Opleggen vervoer- en o.a.
omstandigheden vaarplichten en Scheepvaaoverkeerswet,
V dwet.
vervoer- en ervoersnoo
vaarverboden
Waterveiligheid IeIAM-RWS Bij gevaar voor Alle maatregelen Waterwet
waterstaatswerken treffen die nodig zijn
om gevaar af te
wenden
Bij dreigende Maatregelen opleggen Waterwet
overstroming, als die nodig zijn om
infrastructuur valt gevaar af te wenden
onder gemeenten of
waterscha en
Spoowerkeer lenM Wanneer een veilig Stilleggen van het Besluit spoorverkeer /
en ongestoord spoowerkeer en/of het
gebruik van geven van
hoofdspoorwegen aanwijzingen aan de
in het geding is beheerder (ProRaiI)
Buitengewone Ve|oersnoodwet
omstandi heden
Voedsel 1. EL&I Bij problemen met Maatregelen o.a. Hamsterwet
voedselvoorziening schaarsteverdeling
2. VWS Bij problemen op Eet- en drinkwaren uit Warenwet
het terrein van de handel laten nemen
voedselveiligheid en vernietigen; een
Ievensmiddelenbedrijf
tijdelijk, geheel of
gedeeltelijk sluiten en
de erkennin van het
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Toelichting bij overzicht sturing door de rijksoverheid
Bewaking en beveiliging: de minister van Venl stelt de
van de zogenoemde rijksdomein'.
Buitengewone bevoegdhedenl diverse ministers hebben de beschikking over noodbevoegdheden
uit onder meer de bijlagen van de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden, de Wet bijzondere
bevoegdheden buitengewoon gezag, de Oorlogswet, de Wet verplaatsing bevolking, de
Vervoersnoodwet, Havennoodwet, Vorderingswet en de Hamsterwet.
beveiligingsmaatregelen vast ten aanzien
Dieaiektenl het optreden door de overheid bij een dierziekte is gecentraliseerd: voorbehouden
aan de minister van EL&1 en voor enkele besluiten aan de Europese commissie.
- Drinkwatervoorzieningl een eventueel noodzakelijke interventie jegens een drinkwaterbedrijf
vindt plaats door de minister van IenM.
- Gzsvoorzieningl de minister van EL&I kan verdelingsmaatregelen treffen bij een beperkte
beschikbaarheid van gas.
- Infectieziektenbestrqding : de
(dreigende) epidemie van een
influenza A (H1N1).
minister van VWS geeft leiding aan de bestrijding van een
infectieziekte behorend tot groep A (pokken, polio, en nieuwe
- Milieu-incidentenl de minister van EL&I heeft een eigen bevoegdheid ten aanzien van dieren die
worden gehouden bij een milieu-incident (zoals opstallen) en in het algemeen - ongeacht de
oorzaak - eigen bevoegdheden ten aanzien van alle handelingen in de voedselketen (ook visserij
en Iandbouw). Daarnaast is er ook voor de minister van lenM een rol weggelegd ten aanzien van
milieu-incidenten.
- Kernongevallenl bestrijding van een ongeval met categorie A-objecten (o.a. (kerncentrales in en
nabij Nederland) vindt centraal plaats (ministers onder coördinatie van EL&I), in samenwerking
met het regionale gezag.
Luchtvaartl De minister van IenM kan om redenen van openbare orde en veiligheid en om
andere dringende redenen het Iuchtruim geheel of gedeeltelijk sluiten; hij kan voorts
aanwijzingen aan de LVNL geven in buitengewone omstandigheden.
- Noorlzee: ta.v. bestrijding van schadelijke gevolgen
van ongevallen op de Noordzee kan de minister van IenM aanwijzingen geven
en maatregelen treffen.
- Schaarse middelen: Elke minister kan beschikken over de bevoegdheid tot vorderen. Instelling
van een hamsterverbod en een rantsoenering zijn voorbehouden aan de minister van EL&I.
Daarnaast beschikt de minister van EL&1 over specifieke bevoegdheden ten aanzien van olie
(maatregelen bij olieschaarste) en voedsel (alle noodzakelijke maatregelen in de voedselketen).
De minister van VWS beslist over de beschikbaarheid van vaccinatiemiddelen. De minister van
EL&1 kan verdelingsmaatregelen treffen bij een beperkte beschikbaarheid van elektriciteit of
eventueel gas. De minister van Venl bepaalt aan de hand van de behoeften de bijstand op het
terrein van openbare orde en veiligheid en prioriteeo de inzet van schaarse capaciteiten en
middelen.
- Scheepvaa|/ gebruik van vaarwegenl de minister van IenM kan maatregelen treffen voor een
ordelijk verloop van het scheepvaaoverkeer. Eveneens kan de minister van IKM
verkeersaanwijzingen (= bevelen) geven. De minister van IKM kan desnoods maatregelen tre|en
inzake gebruik van, toegang tot, verlaten van en verkeer in havens, zo nodig gericht tot
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gemeentebesturen. De minister van I&M kan ook aanwijzingen (= bevelen) geven aan de
burgemeester of voorzitter veiligheidsregio ten aanzien van havenbeveiliging.
Stroomvoorzieninq: de minister van EL&I kan verdelingsmaatregelen treffen bij een beperkte
beschikbaarheid van stroom.
- Telecommunicatie. De minister van EL&I is bevoegd aan o.a. aanbieders van openbare
telecommunicatienetwerken en -diensten aanwijzingen te geven met betrekking tot o.a. de
instandhouding en exploitatie van hun openbare telecommunicatienetwerken en het verzorgen en
het gebruiken van hun openbare telecommunicatiediensten.
- Terrorismebestrqdl'ng : de minister van Venl kan zo nodig bestuurlijke maatregelen treffen ter
voorkoming of op voorhand beperken van de gevolgen van een terroristisch misdrijf (en heeft in
dat kader ook 'doorzettingsmacht').
rransport: Het opleggen van vervoer- en vaarplichten geschiedt door lenM.
Voedselvoorzieningl het tre|en van maatregelen op het gebied van de voedselvoorziening is in
beginsel belegd bij de nationale overheid en bij de Europese Unie. De verantwoordelijkheid voor
maatregelen t.a.v. schaarste en distributie Iigt bij de minister van EL&1. De verantwoordelijkheid
ten aanzien van de voedselveiligheid Iigt bij het ministerie van EL&I. Daarnaast is er ook voor de
minister van VWS een rol weggelegd ten aanzien van voedselvoorziening.
Kopie
23/07/2012
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Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking
Inhoud
Inleiding
1.
Afsprakenkader opschaling: Unité de doctrine
la Eenduidige GRlp-opschaling
Probleemanalyse
Advies
Wanneer is incident bovenlokaal van aard?
lb
Landelijk dekkende afspraken over interregionale
bovenregionale rampen en crises
Probleemanalyse
Advies
Wanneer is een incident bovenregionaal van aard?
leiding en coördinatie bij
2.
Facilitering, informatieoverdracht en afstemming: Eén Ioket
Probleemanalyse
Advies
Wanneer fungeert het NCC als een Ioket naar de regios?
Sturende rol Rijksoverheid bij bovenregionale rampen en crises
Probleemanalyse
Advies
* Richting geven
* Sturing door toepassing van eigen (weuellke) ministeriële bevoegdheden.'
GRIP 5
Wanneer stuurt het Rlk aan door toepassing van eigen (wegellke) ministeriële
bevoegdheden?
Eenduidigheid crisiscommunicatie, tussen
Probleemanalyse
Advies
3.
|.
regio's onderling en met Iandelijke diensten
Bijlage 1: Samenstelling Bestuurlijke Werkgroep
Bijlage 2: Ui|erkingsagenda
2
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Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking
Inleiding
Burgers willen veiligheid, duidelijkheid en zekerheid. Die drie zaken zijn van belang voor hoe
crisisbeheersing wordt georganiseerd. Niet de bevoegdheden zijn bepalend, maar de wijze waarop
het openbaar bestuur tijdens een crisis aan de behoefte van de burger beantwoordt. Als zich een
crisis voordoet waar verschillende overheidslagen (Rijk, regio's, gemeenten) en verschillende diensten
(ten behoeve van advies, bijstand) bij betrokken zijn, dan moeten zij gezamenlijk de kwaliteit van
crisisbeheersing Ieveren die de burger van de' overheid verwacht. Samenwerking, afstemming en
eenduidigheid zijn cruciaal om het vedrouwen van de burger in de overheid tijdens crises te
behouden. De praktijk Iaat zien dat heldere afspraken nodig zijn tussen de partijen die op
verschillende niveaus en vanuit verschillende bevoegdheden gezamenlijk de door de samenleving
gevraagde kwaliteit in crisisbeheersing moeten realiseren. Daarbinnen moeten de ketenpadners op
basis van vakmanschap, voorbereiding en samenwerkingsbereidheid, improviseren om het
vertrouwen van de samenleving te behouden. Daartoe is het van belang dat de kaders, mogelijkheden
en afspraken bij betrokken partijen beter bekend zijn en eenduidig worden toegepast zodat op basis
daarvan de respons optimaal op de situatie kan worden afgestemd. Dit verhelded en verstevigt de
aanpak van bovenregionale incidenten en vergroot de veiligheid van de burger.
Opdracht en centrale vraag
Het Veiligheidsberaad heeft het initiatief genomen om samen met de minister van Veiligheid en
Justitie de Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking in te stellen naar aanleiding van de
brand bij Chemie-pack in Moerdijk op sjanuari 201 1. De werkgroep adviseert het Veiligheidsberaad
en de Minister over verbeterpunten in de samenwerking tijdens crisisbeheersing en rampenbestrijding
tussen regio's onderling en tussen regio's en Rijk (voor de samenstelling: zie bijlage 1).
De centrale vraag waarover de Werkgroep zich buigt is:
Hoe A'an samenwerking tussen Rlk en gemeente/regio's, tussen regio's onderling en tussen
functionele ketens het meest effectief worden georganiseerd?
De Bestuurlijke Werkgroep heeft zich geconcentreerd op de 'wat-vraag' ofwel de gewenste
eindsituatie. Het conceptadvies is voorgelegd aan vedegenwoordigers van managementraden,
regionale organisaties, Iandelijke diensten en andere betrokken partijen tijdens een workshop die tot
doel had om van betrokkenen feedback en aanvullende input te verkrijgen ten aanzien van de
hoofdlijnen van het advies.
De Bestuurlijke Werkgroep is zich ervan bewust dat het nodige zal moeten worden
gerealiseerd om voorbereid te zijn op de nieuwe taakinvulling. Het voorliggend advies is een
bestuurlijk advies, de praktische implicaties dienen nader te worden uitgewerkt in overleg met
betrokken partijen. In bijlage 2 vindt u, mede op basis van de discussie tijdens de workshop van 27
maart te Driebergen die veel inzichten opleverde over de aansluiting bij de huidige praktijk van
rampenbestrijding en crisisbeheersing in de functionele kolommen, een werkagenda voor nadere
uitwerking en implementatie. De minister van Veiligheid en Justitie en het Veiligheidsberaad stellen
gezamenlijk een ambtelijke werkgroep in, onder co-voociqerschap van een directeur van het
Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en van een directeur Veiligheidsregio, die binnen 6
maanden de werkagenda uitvoert in concrete en op korte termijn te realiseren (verbeter- en
implementatielvoorstellen.
Geconstateerde verbeterpunten
De Werkgroep heeft op basis van inspectierappoden en evaluaties (Inspectie Openbare Orde en
Veiligheid, Onderzoeksraad, private partijen) gekeken naar veel voorkomende knelpunten bij
verschillende typen crises met een bovenregionale dimensie (poldercrash, brand Chemie-pack, Qkoorts, grieppandemie, verschillende cases hoog water, heidebranden, schietincident Alphen,
besme|ingszaak Hoogeveen, aanslag Koninginnedag Apeldoorn, en Iessen uit verschillende
nationale crisisoefeningen). De Werkgroep constateed dat de samenwerking op vier punten
verbetering behoeft. Het ontbreekt nu aan:
1) eenheid van doctrine met betrekking tot opschaling en bovenregionale samenwerking',
2) één aanspreekpunt op rijksniveau voor facilitering aan de regio door landelijke diensten;
3) helderheid over situaties die centrale aansturing behoeven;
4) eenduidigheid in (bovenregionale) crisiscommunicatie.
3
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Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking
Kritische succesfactoren/uitgangspunten
Voordat echter in regels en systemen wijzigingen worden doorgevoerd is de werkgroep van mening
dat een aantal kritische succesfactoren bepalend zijn voor het positief effect van alle voorgestelde
maatregelen:
1) Ten eerste, bestuurders op verschillende niveaus en professionals uit verschillende sectoren
dienen zich aan hun rol te houden en elkaar niet vanwege politieke druk of inhoudelijke
meningsverschillen voor de voeten te Iopen. De burger is er niet mee gediend als hierdoor
verwarring of openbare onenigheid ontstaat over de aanpak van de crisis.
2) Ten tweede, implementeren wat al voor handen is (bijvoorbeeld netcentrisch werken), het
houden aan bestaande procedures en regelgeving (procedures als GRIP, regelgeving zoals
toegelicht in bestuurlijke netwerkkaaden), en voltooien van de harmonisering van
gemeentelijke processen (o.a. op het gebied van crisiscommunicatie) zijn essentieel voor een
uniforme, gestandaardiseerde crisisbeheersing en rampenbestrijding. Het maakt regionale
poulevorming en interregionale bijstand mogelijk, en schept helderheid ten aanzien van wat
de verschillende partijen van elkaar mogen ve|achten. Onbekendheid met bestaande
structuren en regelingen dient te worden tegengegaan door kennisdeling, training en
oefening.
3) Ten derde, het resultaat - effectieve rampenbestrijding en crisisbeheersing en de veiligheid
en het behoud van vertrouwen van de burger - telt. De overheid heeft de dure plicht naar de
buitenwereld om het eerst intern eens te worden. Dus bestuurders, professionals,
bestuurslagen, en functionele diensten moeten afstemmen en eensgezind optreden. Soms
vraagt dat om een stapje terug op het eigen domein, in het maatschappelijk belang, maar dat
is dan beredeneerd en afgewogen gebeurd in het belang van die burger. Dat is in de politiekbestuurlijke verantwoording Iater ook altijd uit te Ieggen. Maar de burger zal terecht niet
accepteren dat iedereen star heeft vastgehouden aan de eigen bevoegdheden en dat het
daardoor misgelopen is.
Alleen door deze uitgangspunten ter harte te nemen, kunnen afspraken en structuren een zinvolle
basis zijn voor het bestrijden van rampen en beheersen van crises, in het belang van de burger.
4
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Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking
1 Afsprakenkader opschaling: Unité de doctrine
ja Eenduidige GRlp-opschaling
Probleemanalyse
De Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP) is in de regio's verschillend
uitgewerkt. Zo zijn er regio's die geen ROT kennen, en is de samenstelling van de teams per regio
verschillend. Dat is vanuit het perspedief van het Rijk en voor regio's onderling verwarrend bij
bovenregionale incidenten. De GRlp-opschaling kent een operationele en een bestuurlijke
component. De hulpverlening is vaak gefocust op technische voo|aarden voor operationele
opschaling, maar dreiging, maatschappelijke onrust en media impact zijn ook belangrijke redenen om
bestuurlijk op te schalen naar regionaal niveau. Een eenheid van doctrine ontbreekt waardoor
dezelfde condities Ieiden tot verschillende bestuurlijke opschaling in de regio's. Het is problematisch
als regio's op verschillende wijze op- en afschalen omdat regio's onderling dan een bruggenhoofd
ontberen voor overleg, ketenpadners in verschillende regio's onder dezelfde omstandigheden met een
verschillend aanspreekpunt van doen hebben en het voor burgers verwarrend is als in het ene gebied
de voorzitter veiligheidsregio de Iead heeft en in het andere gebied (met dezelfde crisisproblematiek)
een burgemeester.
Het is daarnaast in de praktijk onduidelijk welke crisisorganisatie, op het moment dat het
e|ectgebied zich bovenregionaal uitstrekt, de andere regio's van informatie voorziet. Bij een crisis die
de fysieke veiligheid bedreigt, zoals een brand, een chemisch incident, een infectieziekte, of
stroomstoring hebben besluiten vanuit het brongebied directe gevolgen voor het e|ectgebied, en dat
brengt ook verantwoordelijkheden voor het brongebied ten aanzien van de informatieverstrekking naar
e|ectregio's en het Rijk met zich mee (Besluit Veiligheidsregio's artikel 2.4.1 Iid 2 en 3).
Advies
De veiligheidsregio's hanteren voortaan een eenduidige interpretatie van de operationele en
bestuurlijke opschaling. Zodra een incident bovenlokaal van aard is (bovenregionale incidenten zijn
per definitie ook bovenlokaal), wordt opgeschaald naar GRIP-M als dit bestuurlijk noodzakelijk is.
GRIP-M is een bewust keuze. Deze bewuste keuze voor GRIP-M dient te berusten op noodzaak en/of
urgentie. GRIP-M is in ieder geval aan de orde als bestuurlijke besluiten over bovenlokale
crisisbeheersing moeten worden genomen of als crisiscommunicatie regionale aansturing vraagt. Dan
komt het Regionaal Beleidsteam (RBT) bijeen onder leiding van de voorzitter van de veiligheidsregio.
Naast eenduidige interpretatie tussen regio's bevordert opschaling naar GRIP-M ook het
eenduidig optreden naar buiten. Als bij gemeente- of regiogrensoverschrijdende situaties gelijk naar
GRIP-M wordt opgeschaald, dan kan een rijksheer of liaison namens de rijksoverheid op verzoek van
de voorzitter bij het RBT aanschuiven in het kader van bestuurlijke afstemming, hetgeen een integrale
besluitvorming over de situatie bevorded. De voorzitter van de veiligheidsregio is eindverantwoordelijk
voor de crisisbeheersing. Verankering in het (verlengd) Iokaal bestuur, kennis, betrokkenheid en
netwerken (ook over de gemeente- en regiogrens) blijven bij opschaling naar GRIP-M gewaarborgd.
Bij opschaling maken de Iokale burgemeesters immers nog steeds deel uit van het RBT. Maar
opschaling naar regionaal niveau bewerkstelligt wel eenhoofdige coördinatie en de afstemming van de
crisiscommunicatie.
Wanneer is een incident bovenlokaal van aard:
Er is sprake van een bedreiging van het welzkn van (grote groepen van) de bevolking in
een bovenlokaal e|ectgebied door (dreigende) gemeentegrensoverschrldende
verontreiniging van Iucht, bodem of water, of uitvallen van vooaieningen (blvoorbeeld
elektriciteit, drinkwate| ICT), gemeentegrensoverschrldende maatschappellke onrust of
gevaar van besmetting (blv. chemisch, nucleair, virus, bacterie). Afstemming met de
crisisorganisatie van (gemeenten in) buurregioà is noodzakellk.
|/e besluit dit:
De burgemeester van de brongemeente stelt de voorzitter veiligheidsregio in kennis zodra
een incident aan bovenstaande voo-aarden voldoet. De vooaitter veiligheidsregio
beslist dan tot opschaling naar GRIP 4 of bekrachtigt de opschaling.
De voorzitter kan ook een eigenstandige afweging maken om op te schalen naar GRIP 4,
uiteraard probeert hl voorafgaand hieraan met de burgemeester van de betre|ende
brongemeente te ovedeggen.
5
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Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking
- Indien het brongebied onduidellk is nemen de burgemeesters van gemeenten die door de
effecten getroffen worden ieder contact op met de voorzitter van hun veiligheidsregio om
hem of haar in kennis te stellen van de schadellke effecten in hun eigen gemeente. De
vooaitter veiligheidsregio beslist tot opschaling naar GRIP 4.
Een aantal kernelementen van de regionale crisisorganisatie moeten gelijk zijn in elke regio om aan
deze eenheid van doctrine invulling te geven. Regio's verschillen onderling sterk in de aard van de
risico's die spelen in het gebied, de schaalgrootte en capaciteit. Desalnie|emin zal in iedere regio
opschaling van operationele teams (Commando Plaats Incident, Regionaal Operationeel Team) en
beleidsteams (Gemeentelijk Beleidsteam, Regionaal Beleidsteam) op gelijke wijze beslag moeten
krijgen om onderlinge bijstand, afstemming en gezamenlijk optreden bij bovenregionale crises
mogelijk te maken. Het inslijpen van procedures vereist voorts training en oefening zodat
functionarissen in de regio afdoende bekend zijn met structuren voor grootschalige incidenten waar zij
niet vaak mee te maken krijgen. Omdat regio's sterk onderling verschillen en incidenten een
gedi#erentieerde aanpak vergen zal ook ruimte nodig zijn voor eigen invulling en samenstelling van de
teams (binnen de kaders van de wet en van de eenheid van doctrine) van belang.
lb Landelijk dekkende afspraken over interregionale Ieiding en coördinatie bij bovenregionale
rampen en crises
Probleemanalyse
De Wet veiligheidsregio's schrijft niet voor wie de Ieiding heeft bij een bovenregionale ramp of crisis.
Elke voocitter heeft de Ieiding in de eigen regio. De coördinatie tussen veiligheidsregio's is
vrijblijvend, waardoor een uniforme aanpak van de ramp of crisis niet gegarandeerd is.
Diverse veiligheidsregio's, o.a. rond het Ilsselmeer, de Wadden, het Noordzeekanaal en in
Zuid-Holland, hebben al het initiatief genomen om in plannen en convenanten tot afspraken te komen
over Ieiding en coördinatie bij bovenregionale rampen en crises. De werkgroep juicht deze initiatieven
toe en ziet ze als basis om tot Iandelijk dekkende afspraken te komen. De huidige afspraken in de
verschillende convenanten en plannen verschillen echter van elkaar. Deze verschillen kunnen Ieiden
tot verwarring tussen regio's en Rijk, tot ongelijke ve|achtingen tussen regio's onderling en tot
problematische situaties indien een regio met de ene buurregio andere afspraken heeft dan met de
ander, en zij wel met drie of vier regio's gezamenlijk-liefst unifo|-moeten optreden.
Zodra meerdere regio's bij een crisis betrokken zijn en zelfstandig met het Rijk contact
opnemen wordt ook voor de rijksoverheid de situatie onoverzichtelijk. De regio's hebben wellicht niet
allen gelijktijdig dezelfde capaciteit tijdens crises of zien gegeven hun specifieke situatie niet allen de
noodzaak voor continue bereikbaarheid en opereren ieder vanuit hun eigen problematiek. Het Rijk
vraagt daarom van de regio's één aanspreekpunt, voor informatievoorziening en afstemming.
Advies
De veiligheidsregio waar het brongebied zich bevindt heeft de Ieiding in de crisisbeheersing.
Betrokken e|ectregio's en gemeenten buiten de bronregio stemmen af over het optreden en de
crisiscommunicatie met de crisisorganisatie van het brongebied. Het Veiligheidsberaad stelt een
Iandelijk afsprakenkader tussen veiligheidsregio's vast voor de Ieiding en coördinatie bij
bovenregionale incidenten, incl. de implementatie hiervan. Zo wordt voorkomen dat veiligheidsregio W
met veiligheidsregio X afspraken maakt die afwijken van de afspraken tussen veiligheidsregio Y en Z
hetgeen uiteindelijk tot een Iappendeken aan verschillende afspraken Ieidt.
Als een incident regiogrensoverschrijdend is, is het vanzelfsprekend ook bovenlokaal en Ieidt
het incident tot GRIP-M in alle betrokken regio's. Op die wijze wordt voorkomen dat een
bovenregionale crisis Ieidt tot verschillende opschaling in de regio's binnen het efectgebied.
Daarnaast dient afschaling van e|ectregio's en ketenpadners synchroon of in onderling overleg met
de bronregio te geschieden, zodat overdracht en continu'l'teit van de aMikkeling gewaarborgd wordt en
aanspreekpunten aan gene zijde niet plotseling wegvallen.
6
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Wanneer is een incident bovenrenionaal van aard:
Er is sprake van een bedreiging van het welzln van (grote groepen van) de bevolking in
een bovenregionaal evectgebied door (dreigende) regiogrensoverschrldende
verontreiniging van lucht, bodem of water, of uitvallen van vooaieningen (blvoorbeeld
elektriciteit, drinkwaten ICT), regiogrensoverschrldende maatschappellke onrust of
gevaar van besmetting (blv. chemisch, nucleat virus, bacterie). Afstemming met de
crisisorganisatiels) van buurregiol's) is noodzakellk.
|/e besluit dit:
De burgemeester van de brongemeente stelt de vooaitter veiligheidsregio in kennis zodra
een incident aan bovenstaande voo-aarden voldoet. De voorzitter veiligheidsregio
beslist dan tot opschaling naar GRIP-4 of bekrachtigt de opschaling.
De voorzitter kan ook een eigenstandige afweging maken om op te schalen naar GRIPA
uiteraard probeert hl voorafgaand hieraan met de burgemeester van het brongebied en
de overige betrokken gemeentes in de eigen regio te ovedeggen.
Indien het brongebied onduidellk is, of buiten de eigen regio Iigt nemen de burgemeesters
van gemeenten in het e|ectgebied contact op met voorzitter veiligheidsregio, die beslist
tot opschaling naar GRIP 4.
De vooaitter veiligheidsregio waar het brongebied zich bevindt neemt contact op met de
voorzitters van eventueel getroffen buurregio's om hen te informeren over het incident, de
opschaling naar GRIP 4 en de Ieidende rol van de crisisorganisatie van het brongebied
ten aanzien van maatregelen in e|ectgebieden.
Het landelijk afsprakenkader regelt de bovenregionale samenwerking in crisissituaties waarbij meer
dan één veiligheidsregio betrokken is. Zodra de concrete situatie of het aantal regio's het
coördinerend vermogen van de bronregio overstijgt (bijvoorbeeld bij een grootschalige overstroming)
kan de voorzitter van de bronregio de Minister van Veiligheid en Justitie verzoeken om de aansturing
van de crisisbeheersing op elementen over te nemen. Daarnaast heeft de minister via de commissaris
van de Koningin een aanwijzingsbevoegdheid (Wet Veiligheidsregio's IWVRJ art 41 en 42). In geval
van geschillen neemt de Minister het op zich om het geschil op te Iossen en maakt daarbij in Iaatste
instantie zo nodig gebruik van de aanwijzingsbevoegdheid. Bij buitengewone omstandigheden, kan hij
direct de bevoegdheden ten aanzien van de beheersing van de crisis aan zich trekken indien het
algemeen belang zulks dringend eist (WVR art.54).
De best practices van bestaande convenanten (zoals tussen de regio's rond de Waddenzee en
het Ilsselmeergebied, en van Zuid-Holland) dienen als basis voor het Iandellk afsprakenkade|
blvoorbeeld.'
* De bronregio is de coördinerende regio bl bovenregionale incidenten,'
* Wanneer de Iocatie/bron onduidellk is, wordt één veiligheidsregio door de vooaitters van de
betrokken veiligheidsregio's aangewezen als coördinerende veiligheidsregio. Dan voert die
veiligheidsregio de regie over de bestuudlke en operationele coördinatie van de
incidentbestrlding die daartoe gezien de aard van het incident en afhankellk van de situatie
het best geëquèeerd is;
* De voorzitter van de veiligheidsregio waar het brongebied zich bevindt, of de voorzitter van de
hierboven beschreven coördinerende veiligheidsregio, kan (aI dan niet op aangeven van de
coördinerend operationeel Ieider) een interregionaal beleidsteam bleen roepen, waarin de
vooaitters van betrokken veiligheidsregio's in gezamenllkheid de te volgen strategie
afstemmen. Het RBT van de bronregio wordt dan dus een interregionaal beleidsteam.
De crisisorganisatie van de veiligheidsregio waar het brongebied Iigt, is voor de Iandelijke diensten het
eerste aanspreekpunt namens de getroffen regio's. Ondersteuning voor de bronregio om deze
coördinerende functie te vervullen wordt geboden door andere regio's (Ieveren Iiaisons, capaciteit) en
het Nationaal Crisiscent|m (NCC), onderdeel van de NCTV (Ievert mensen, middelen, expedise).
Landelijke of decentrale diensten uit de functionele kolommen die het RBT van de bronregio adviseren
1 Indien de e|ecten van het incident zich uitstrekken tot over de Iandsgrens, dan wordt zo snel mogelijk contact
gezocht en conform internationale afspraken contact gezocht met het verantwoordelijk gezag in het
effectgebied. Implicaties van het hier geformuleerde advies dienen nader te worden uitgewerkt, maar vallen
buiten de scope van deze Bestuurlijke Werkgroep.
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of die eigen wettelijke bevoegdheden hebben in de bestrijding van de crisis, hebben reeds een direct
aanspreekpunt in de regionale crisisorganisatie of sturen op verzoek een vedegenwoordiger naar het
ROT of in sommige situaties het RBT (dit wordt per geval bezien) om zorg te dragen voor een
2 Zij dragen in het ROT of RBT onder bestuurlijke
integrale benadering van de crisis.
verantwoordelijkheid van de voorzitter veiligheidsregio zorg voor de operationele/bestuurlijke
afstemming met de fundionele ketens, de synchronisatie van op- en afschaling van ketenpadners en
de info|atievoorziening van en naar hun professionele achterveld ten behoeve van de acute
bestrijding van de crisis.
Elke regio moet toegerust en getraind zijn om als coördinerende (bronlregio te opereren
tijdens crises. Evenals bij de eenduidige GRlp-opschaling in regio's, is het voor bovenregionale
coördinatie daarom van belang dat een aantal kernelementen van de crisisorganisatie in elke
veiligheidsregio gewaarborgd zijn: de hoofdstructuur van de rampenbestrijding wordt in acht genomen,
en de capaciteit en bijbehorende training wordt in de koude fase georganiseerd om adequaat invulling
te geven aan de rol van coördinerend ROT of RBT. Door harmonisering van hun crisisorganisaties en
werkwijze kunnen andere regio's de bronregio optimaal bijstand verlenen. Hierdoor zal ook de
ondersteuning vanuit het NCC en de Iandelijke diensten het beste aansluiten bij de regionale
crisisorganisatie. Goede toerusting en training impliceren niet dat alle functionarissen die benodigd
zijn voor de crisisorganisatie uit de eigen regio behoeven te komen, zolang maar georganiseerd is (in
bijvoorbeeld interregionale afspraken) dat er een adequate en goed getrainde organisatie staat.
Daarnaast blijft het afsprakenkader ruimte bieden voor regiospecifieke verschillen in samenstelling
van de teams, voor eigen afwegingen om bijvoorbeeld een Iocoburgemeester af te vaardigen naar
regionaal of interregionaal niveau en voor di|erentiatie (in overleg) naar ramp- of crisistype (kan
bijvoorbeeld bepalend zijn voor de keuze van best geëquipeerde regio als coördinerende
crisisorganisatie).
2 f temming met de rijksheren, nauwe afstemming met
Dit impliceert dat de voorzitter veiligheidsregio regie voert op de a s
de cdK als coördinerend rijksheer is hierbij nodig.
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2. Facilitering, informatie overdracht en -afstemming: Eén loket
Probleemanalyse
Betrokkenheid van veel rijksdiensten kan voor de regio de eenduidigheid en overzichtelijkheid van
optreden in crisissituaties belemmeren. De rijksdiensten en de regio's zijn vaak relatief onbekend met
elkaar en daarom maakt een regio met een hulpvraag tijdens crises nu nog een zoektocht Iangs de
verschillende instanties van het Rijk, op een moment dat juist snelle respons geboden is. Eenmaal de
juiste rijksdienst gevonden, bestaat een onduidelijke relatie tussen opdrachtgever (regio) uit de
generieke kolom en opdrachtnemer (rijksdienst) uit de functionele kolom. Feitelijk kent ieder
beleidsveld een functionele kolom met eigen Ioketten en eigen rijksdiensten of sturingslijnen in de
richting van de regionale diensten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) met haar eigen uitvoeringsorganisatie bij dieciekten, het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Spofcentrum voor Infectieziektebestrijding voor inhoudelijke aansturing
van de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten en Rijkswaterstaat met regionale directies voor hoog
water en overstromingen. Door de opbouw van functionele wetgeving worden deze rijksdiensten ook
tijdens crisissituaties binnen de eigen functionele kolom aangestuurd. De Iandelijke diensten opereren
in de responsfase niet altijd vanuit dezelfde crisismodus of hetzelfde urgentiebesef als de regio die om
een advies gevraagd heeft. Dit Ieidt soms tot problemen als de regio buiten de reguliere werkuren nog
aanvullende vragen heeft, of een toelichting behoeft op een expedadvies.
Daarnaast komt vanuit de regio de hulpvraag vaak pas op een Iaat moment terwijl het verzoek
wel voorzienbaar was. Verzoeken kunnen niet tijdig worden ingeregeld als het Nationaal
Crisiscentrum niet weet dat die hulpvraag misschien volgt, terwijl daar al wel meer informatie over
bekend was. Het regionaal niveau zal zich ook moeten richten op dat ene rijksloket, als regionale
bestuurders zelf via eigen kanalen informatie en advies op |jksniveau gaan vergaren wordt de positie
van dat ene front-o|ice lastiger.
Advies
Op rijksniveau fungeert het NCC als één Ioket voor de veiligheidsregio. In de acute fase kan de regio
hier terecht voor ondersteuningsvragen op specifieke expedisegebieden. Effectieve ondersteuning in
expertise, middelen en capaciteit vanuit het Rijk aan de regio is gebaat bij een gezaghebbend
aanspreekpunt waarop regio's tijdig een beroep kunnen doen voor de inzet en aansturing van de
Iandelijke diensten. Dit voorkomt voor de regio een zoektocht met een hulpvraag Iangs de
verschillende instanties van het Rijk.
Het NCC vormt niet onnodig een extra tussenlaag. Aanvragen voor bijstand, expedise,
ondersteuning en advies kunnen ook omwille van urgentie vanuit de regio's direct geschieden, het
NCC wordt hierover in kennis gesteld. Het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) blijft
het aanspreekpunt voor operationele bijstand, ter ondersteuning van de regio. Overige aanvragen
verlopen via het NCC. De Iandelijke diensten en het LOCC informeren het NCC op het moment dat zij
inzet Ieveren aan de regiots) en het NCC vecamelt actief informatie, zodat het NCC bij crisissituaties
een integraal overzicht heeft van de door het Rijk ontplooide taken. Advisering over de middellange en
lange termijn door de Iandelijke diensten of ondersteuning vanuit de vakdepadementen verloopt via
het NCC om de totstandkoming van integrale en afgestemde adviezen naar het RBT te realiseren.
Wanneer fungeert het NCC als één Ioket naar de regioà?
(1) Als bestuurlijke afstemming nodig is verzorgt het NCC horizontale coördinatie tussen de
functionele kolommen;
(2) Als afstemming van crisiscommunicatie tussen de functionele kolommen nodig is;
(3) Als regio's niet weten bij welke landelijke dienst zij om ondersteuning of expedise kunnen
verzoeken, geleidt het NCC deze verzoeken door of verstrekt de juiste contactgegevens',
(4) Middels het organiseren van interdepadementaal overleg kan het NCC faciliteren dat vanuit
verschillende beleidsterreinen meegedacht wordt over scenario's en gevolgen op de
(middellange) termijn;
(5) Via het NCC faciliteed de rijksoverheid in info|atievoorziening, informatieverstrekking, en
crisiscommunicatie. De via het NCC verstrekte informatie (adviezen, scenario's, ovecicht
Iandelijke inzet), ondersteuning en expertise versterkt de coördinerende rol van de regio.
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Tussen de generieke kolom en de functionele kolommen dient coördinatie op het optreden geregeld te
worden. Het NCC dient afspraken te maken over afstemming van maatregelen, informatie-uitwisseling
(netcentrisch werken) en alertering met alle rijksdiensten die tijdens crisissituaties op Iandelijk niveau
of in het veld op kunnen treden. Feitelijk is dit 'work in progress. Het NCC maakt afspraken met haar
partners over onderlinge afstemming, maar een verdere harmonisering van aansturing en raadpleging
van kennisinstituten/rijksdiensten en helderdere onderlinge positionering ten opzichte van de andere
rijksorganen is wenselijk. De bestuurlijke netwerkkaaden crisisbeheersing vormen een goede basis
om scherp te krijgen met welke partijen afspraken gemaakt moeten worden. Interdepadementaal zal
door het op te richten informatieknooppunt voor de rijksoverheid (medio 2012), zowel in de koude als
in de warme fase, crisisinformatie tussen depadementen netcentrisch gedeeld worden. Ook
informatie-uitwisseling tussen regio's en naar het NCC vindt zo veel mogelijk plaats middels
netcentrisch werken (Landelijke Crisis Management Systeem LCMS). Regio's dienen daartoe zelf ook
het netcentrisch werken volledig en uniform te implementeren en te beoefenen en hun werkwijze
verder te harmoniseren.
Landelijke diensten hebben behoefte aan een vaste functionele ingang op regionaal niveau,
maar dat is nu per regio verschillend geregeld. Als een bronregio namens de e|ectregio's de
bestuurlijke afstemming regelt met de Iandelijke kennisinstituten dan zijn ook de regio's erbij gebaat
dat dit op dezelfde wijze geschiedt als in hun eigen regio.
10
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3 Sturende rol R|ksoverheid b# bovenregionale rampen en crises
Probleemanalyse
Hoewel bepaalde crises (moord op Fortuyn, Amsterdamse zedenzaak) Iokaal of regionaal zijn qua
directe effecten en bestrijding, veroocaken zij wel een maatschappelijke schokgolf met Iandelijke
uitstraling. Dan is het van groot belang dat Rijk, regio's en gemeenten zo uniform mogelijk reageren
op eventuele onrust en openbare orde verstoringen.
Soms doen zich crises voor waarbij het belang van nationale sturing evident is. Moderne
crises kenmerken zich door een sectoroverschrijdend karakter. Een natuurramp kan onmiddellijk ook
grote impact hebben op energievoociening, drinkwate|oociening, transpodnetwerken, en
communicatiene|erken. De toenemende capaciteit en invloed van moderne media, en de opkomst
van sociale media, versterken de maatschappelijke onrust in een uitgestrek gebied terwijl vroeger
alleen de bronregio direct betrokken zou zijn geweest. Daarnaast is bij sommige ramptypen de sturing
in de loop der tijd gecentraliseerd, denk daarbij aan dieciektebestrijding of kernongevallen. Nationale
sturing is noodzakelijk in situaties waarin de fundionele wetgeving de sturing bij het Rijk belegt ofwel
om andere redenen de noodzaak bestaat dat één autoriteit knopen doorhakt zodat de verschillende
regio's niet inhoudelijk strijdige maatregelen nemen die gevaar opleveren voor of tot verwarring Ieiden
bij burgers, of concurreren om schaarse middelen. In deze gevallen kunnen maatregelen naar hun
aard of wettelijk bepaald alleen Iandelijk worden genomen.
Advies
Het merendeel van de rampen en crises begint op Iokaal of regionaal niveau. Vedrekpunt is dat de
bestrijding en beheersing van rampen en crises met een Iokaal of regionaal brongebied gediend zijn
bij expertise, netwerken, betrokkenheid en aansturing vanuit het Iokale of regionale bestuur. In de rol
van facilitator biedt het Rijk aan de regio's zoals eerder genoemd zowel advies en operationele
ondersteuning vanuit de fundionele kolommen als ondersteuning op het terrein van horizontale
bestuurlijke afstemming, informatievoociening en crisiscommunicatie. Sommige rampen en crises
overstijgen op een gegeven moment het regionale niveau en vergen - op aspecten - sturing vanuit
het rijk. Er zijn ook (dreigende) rampen en crises die meteen op nationaal niveau aangrijpen: in een
functionele kolom, of omdat de schaal op nationaal niveau Iigt. In die gevallen is nationale sturing
wenselijk. De werkgroep acht het van belang dat duidelijk is in welke gevallen nationale sturing
plaatsvindt, en dat het moment waarop nationale sturing begint duidelijk wordt gemarkeerd.
De Bestuurlijke Werkgroep heeft bewust gekozen voor de GRlp-terminologie (gecoördineerde
regionale incidentbestrijdingsprocedure) ook bij een Iandelijk sturende rol (GRIP-5). De werkgroep
onderscheidt daarin 'richting geven' en 'een sturende rol op basis van wettelijke bevoegdheden'. Dit
Iaatste noemen we GRIP-S. Dit sluit aan bij het gegeven dat incidentbestrijding altijd primair regionaal
geschiedt, en in alleen uitzonderingssituaties op kan schalen naar nationale besluitvorming op één of
een aantal aspecten. Ook als een GRIP-S situatie aan de orde is, en het Rijk de crisisbeheersing op
aspecten aanstuurt, blijven alle betrokken regio's in GRIPM opgeschaald.
De sturende rol
A. Richting geven
Bij bovenregionale e|ectgebieden, of incidenten met een bovenregionale uitstraling kan afstemming
onder Ieiding van de rijksoverheid tussen betrokken partijen noodzakelijk zijn voor een adequate
rampenbestrijding of crisisbeheersing. De rijksoverheid zorgt dan dat betrokken partijen met
inachtname van uitoefening van hun eigen bevoegdheden één richting kiezen en een gezamenlijk
aanpak ten uitvoer brengen ook als de belangen uiteenlopen. De verantwoordelijkheid voor de
crisisaanpak blijft, ook indien de rijksoverheid richting geeft, Iiggen op decentraal niveau. De
richtinggevende rol kan worden vervuld:
a. Op vecoek van een regio;
b. Op vecoek van Iandelijke diensten of kennisinstituten als coördinatie geboden is in het
gezamenlijk optreden van een fundionele kolom en (een) regiots). In alle gevallen wordt ter
zake vooraf overleg gepleegd tussen de voocitter van de veiligheidsregio, overige betrokken
partijen en de verantwoordelijke ministertsl',
c. Na acceptatie door betrokken partijen van het, op initiatief van het NCC, gedane aanbod een
richtinggevende rol te vervullen;
d. Na bestuurlijk overleg.
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Het Rijk geeft vanuit haar richtinggevende rol dan kaders aan voor de handhaving van openbare orde
of een richtlijn voor crisiscommunicatie, waar indien de situatie dat vereist op Iokaal of regionaal
niveau op gezag van de burgemeester of voorzitter veiligheidsregio van kan worden afgeweken. Dit
moet de Iokale of regionale bestuurder wel altijd desgevraagd achteraf kunnen verantwoorden. Voor
alle overige gevallen resulteert een dergelijk richtsnoer Iandelijk in een uniforme aanpak, zoals op
Koninginnedag na de aanslag in Apeldoorn toen Venl aan burgemeesters adviseerde geplande
activiteiten af te gelasten. Indien sprake is van een mogelijke gevolgdreiging, zijn monitoring en evt.
verdere maatregelen op Iandelijk niveau geboden. Het is denkbaar dat twee communicatielijnen
worden gehanteerd: een voor de Iandelijke en een voor de Iokale situatie. Bij de moord op Foduyn
was de onrust in steden heel verschillend, dat vereist ook een verschillende aanpak. Een
burgemeester moet dan op basis van de eigen inschattingen gemotiveerd kunnen afwijken van de
Iandelijke richtlijn om de Iokale openbare orde en veiligheid te kunnen waarborgen in het belang van
de burger.
Het Rijk geeft deze richtlijnen voor de bestrjding van een crisis op basis van gezag. Vanwege het
belang van een gezamenlijke aanpak tussen regio's en rijk, of op basis van de informatiepositie
(interdepadementaal, internationaal) of expertise van de Rijksoverheid ( bijvoorbeeld op het terrein
van crisiscommunicatie of cybersecurity), kunnen regio's en gemeenten alleen beredeneerd afwijken.
Op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de burger, spannen
regio's en Rijk zich in om samen tot een goed resultaat te komen. De Minister van Venl beschikt
daarnaast over een aanwijzingsbevoegdheid om, waar nodig, navolging van gegeven richtlijnen
alsnog in specifieke gevallen af te dwingen.
B. Sturing door toepassing van eigen (we|elijke) ministeriële bevoegdheden: GRIP-S
Soms is formele nationale sturing op één of meerdere aspecten direct van groot belang voor de
respons bij bovenregionale en nationale crises. De minister maakt dan gebruik van een eigen
bevoegdheid, waarmee hij zelf bepalend wordt. Hij Iegt hierover verantwoording af aan de Tweede
Kamer. Te onderscheiden zijn:
- De wettelijke aanwijzingsbevoegdheid van de Minister van Venl richting het decentrale
bestuur, zoals opgenomen in de Wet veiligheidsregio's. Deze aanwijzingsbevoegdheid is
breed toepasbaar. Hierbij kan gedacht worden aan situaties waarbij Iandelijke (dreiging van)
verstoring van de openbare orde vraagt om Iandelijke maatregelen zoals het verbieden van
demonstraties. Ook zijn situaties denkbaar waar geschillen of een tegenstrijdige aanpak
(zoals wanneer een grootschalige evacuatie tussen regio's nodig is) door regio's het
noodzakelijk maken dat één autoriteit het besluit neemt en een aanwijzing daartoe geeft.
Specifieke wettelijke bevoegdheden toegekend aan een minister, waarmee maatœgelen
kunnen worden afgedwongen. Bijvoorbeeld crises in het functionele domein van een
vakdepadement (kernongeval A-object, dierziekte). In fundionele wetgeving bestaat voor die
gevallen waarbij niet automatisch nationale aansturing plaatsvindt (bijvoorbeeld kernongeval
B-object, of de bestrijding van een infectieziekte categorie B of C) de mogelijkheid tot
opwaardering op initiatief van de betregende minister of op verzoek van het verantwoordelijke
bestuur in het e|ectgebied.
Staatsnoodrecht. Hierbij kan een minister in bijzondere gevallen noodwetgeving uitvaardigen.
Daarbij kan gedacht worden aan situaties waar door schaarste3 van Iandelijke bijstand
mogelijke concurrentie tussen regio's ontstaat over capaciteit en middelen. De Landelijke
Operationele Staf kan worden geactiveerd om hiertoe de nationale crisisorganisatie te
adviseren.
Wanneer stuurt het Rlk aan door toepassing van eigen (wegellke) ministeriële bevoegdheden?
De Minister van Venl of de minister die het aangaat zal op één of meerdere aspecten de
besluitvorming en verantwoordelijkheid op zich nemen indien:
1. de bronregio of coördinerende regio om Iandelijke aansturing (op elementen) verzoekt omdat
de situatie de aanwezige kennis, kunde, of capaciteit in de betrokken regio's overstijgt',
2. de minister die het aangaat zich daadoe op basis functionele wetgeving genoodzaakt ziet;
3
Schaarste betekent in dit geval meer bijstandsverzoeken dan gelijktijdig kunnen worden gehonoreerd, bijvoorbeeld bij een
tekort aan specifieke terreinvaardige bluscapaciteit als regio's gelijktijdig te maken hebben met grote natuurbranden, of als
l bij gelijktijdige maatschappelijke onrust in een aantal steden een tekort ontstaat aan politiecapaciteit (mobiele eenheid).
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3. de Minister van Venl, al dan niet na bestuurlijk overleg met de regiol's) en of de Ministeriële
Commissie Crisisbeheersing (MCCb), zich daartoe op basis van de aard van de situatie
(hierboven beschreven) genoodzaakt ziet;
Besluiten op nationaal niveau over interdepadementale kwesties worden afgestemd in het MCCb,
onder Ieiding van de Minister van Venl of de Minister-president. ledere individuele minister is
vervolgens verantwoordelijk voor de besluiten op en aansturing van het eigen beleidsterrein.
Voor crisisbeheersing in de functionele kolom is centrale Ieiding en aanpak vanuit het vakdepadement
reeds in veel gevallen bij wet vastgelegd. De verantwoordelijke gezagsdrager van de functionele
kolom zal helder aan de betrokken burgemeesters of voorzitter veiligheidsregio aangeven wanneer
gebruik gemaakt wordt van deze bevoegdheden. De gemeenten hebben dan veelal een uitvoerende
taak en burgemeesters houden onverminderd de eigen verantwoordelijkheid voor openbare orde en
veiligheid.
De Minister van Veiligheid en Justitie geeft, indien hij de Ieiding neemt op één of meerdere
aspecten van crisisbeheersing, aan vanaf welk moment dat geldt, door (telefonisch) de voorzitters van
de betrokken veiligheidsregio's te (Iaten) informeren. Ook geeft de Minister daarbij aan op welke
onderdelen het Rijk de bevelvoering in de generieke kolom op zich neemt, overigens altijd inclusief de
crisiscommunicatie en de verantwoordelijkheid voor de genomen besluiten. Het Rijk voert de Ieiding
over de crisiscommunicatie middels het activeren van het Nationaal Voorlichtingscentrum (NVC). Het
rijk stelt dan een gezamenlijk communicatiekader/kernboodschap/woordvoeringslijn vast. Ook zal
worden bepaald wie de woordvoering doet/doen; en bij meerdere woordvoerders de aspecten waarop
ieder het woord voert. Daarnaast vervult het Rijk een centrale rol in de communicatie met het publiek.
De minister maakt daarbij gebruik van de bestaande crisisbesluitvormingsstructuur op rijksniveau,
zoals vastgelegd in het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming. Hij maakt afspraken met de
voorzitters van de veiligheidsregio's over de afstemming van besluiten die betrekking hebben op het
aspect of aspecten waarop de minister de Ieiding neemt en de informatie-uitwisseling daarover. De
informatie-uitwisseling met betrokken regio's vindt plaats middels video-conferencing, advisering aan
nationale beleidsteams en inzet van liaisons.
Indien de rijksoverheid een sturende rol op elementen van de crisisbeheersing oppakt blijft de
burgemeester c.q. de voorzitter van de veiligheidsregio verantwoordelijk voor alle andere aspecten
van de crisisaanpak, waaronder het handhaven van de openbare orde. Deze veran|oordelijkheid vult
de regionale of Iokale bestuurder in binnen het kader van de besluiten die op rijksniveau zijn
genomen.
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d. Eenduidigheid crisiscommunicatie, tussen regio's onderling en met Iandelqke diensten
Probleemanalyse
Tijdens rampen en crises communiceren verschillende betrokken instanties via hun eigen kanalen en
met hun eigen boodschappen richting pers en publiek. Ook communiceren bij bovenregionale rampen
en crises regio's verschillende, soms niet onderling afgestemde, boodschappen richting hun eigen
bevolking. Hierdoor kan verwarring ontstaan bij burgers over feiten en over wat hen te doen staat. Een
specifiek probleem doet zich voor als een Iandelijk instituut metingen verricht of advies verstrekt en
daar op eigen gezag de woordvoering over doet zonder dit af te stemmen met de betrokken regiots).
Tegenstrijdige berichtgeving versterkt maatschappelijke onrust en ondermijnt het vertrouwen van de
burger in de overheid.
Advies
Afstemming met betrekking tot crisiscommunicatie en eenduidigheid wat betreft de inhoud is
noodzakelijk, zowel tussen regio's, als tussen padijen binnen (waterschap bijv.) en buiten de regio
(Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu of het Beleidsondersteunend Team Milieu Incidenten).
Crisiscommunicatie wordt daarom aangestuurd vanuit het RBT van het brongebied. Het Rijk
ondersteunt met expertise, netwerk en middelen (o.a. crisisnl en omgevingsanalyse). Andere regio's
faciliteren en ondersteunen de betre|ende regio desgewenst met capaciteit en expertise.
Kennisinstituten die de regio adviseren dienen niet zelfstandig te communiceren over het betre|ende
advies. Toezichthoudende instanties met een eigenstandige bevoegdheid, ook op het gebied van
crisiscommunicatie (bijv. de NVWA ten aanzien van ophokplicht of voedselveiligheid), stemmen hun
communicatie over de betre|ende crisis af met de verantwoordelijke bestuurder van het brongebied.
Ook andere communicatieboodschappen vanuit het Rijk (VenJ, NCC) worden eerst bij de
crisisorganisatie van de bronregio afgestemd.
In situaties waarin de (bronlregio de Ieiding heeft over de crisiscommunicatie (zie paragraaf
1), dient alle communicatie in een Iijn te Iiggen met de communicatie vanuit het brongebied en dus
aldaar afgestemd te worden (voor situaties waarin de crisiscommunicatie geschiedt onder Ieiding van
de rijksoverheid zie paragraaf 3, p. 13 met betrekking tot het activeren van het NVC). De voorzitter
van de veiligheidsregio van het brongebied is eindverantwoordelijk voor de crisiscommunicatie bij
bovenregionale incidenten. De adviezen van Iandelijke diensten, de communicatieboodschappen
vanuit het Rijk en vanuit de e|ectregio's worden eerst bij de crisisorganisatie van de bronregio
afgestemd en dienen daarmee in lijn te Iiggen. De voorzitter van de veiligheidsregio overziet eventuele
tegenstrijdigheden of belangentegenstellingen, overlegt en beslist in het beleidsteam en
communiceed dan vewolgens, zelf of samen met de fundionele expeds/veran|oordelijken.
De coördinatietaken van de crisisorganisatie van de bronregio vragen om een versteviging
van het regionaal actiecentrum crisiscommunicatie. Regio's versterken en harmoniseren de eigen
crisiscommunicatie werkwijze om elkaar bijstand te kunnen verlenen. Regionale poulevorming en het
Ieveren van interregionale bijstand verhoogt de motivatie, het rendement van training, oefening en
opleiding, en de e|aringsdeskundigheid van daartoe geselecteerde medewerkers.
Rijk en regio's werken gezamenlijk aan professionalisering van het crisiscommunicatienetwerk
(trainingen, opleidingen, harmonisering werkwijze, netwerkdagen). Het NCC kan namen van experts
Ieveren aan regio's en gemeenten tijdens de acute crisisrespons. Het NCC Iegt een overzicht aan van
expedise, capaciteit en contactgegevens in de veiligheidsregio's waarop mogelijk een beroep kan
worden gedaan door een getroffen regio in het kader van onderlinge bijstand op het gebied van
crisiscommunicatie. Door versterkte regionale samenwerking en poulevorming zal actualisering en
benutting van deze overzichten op termijn beter belegd zijn bij de samenwerkende regio's.
Gezamenlijk geven Rijk en regio's op die wijze vorm aan de professionalisering van
crisiscommunicatie.
14
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BIJLAGE 1 : Samenstelling Bestuurlqke Werkgroep
* Voorzitter, de heer Noordanus, voocitter veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
@ Co-voorzitter, de heer Akerboom, NCTV, ministerie van Veiligheid en Justitie (tot 1 maad
2012 mw. Clabbers)
* De heer Meijer, podefeuillehouder multidisciplinaire samenwerking in het DB
Veiligheidsberaad, voorzitter veiligheidsregio Ilsselland
* De heer Weterings, burgemeester Haarlemme|eer
* De heer Mans, voormalig burgemeester Enschede ten tijde van de vuu|erkramp, voormalig
burgemeester a.i. Moerdijk
@ De heer Van Mourik, directeur Veiligheidsregio Midden- en West Brabant
@ De heer Stierhout, directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
* De heer Meijer, directeur Veiligheidsregio Hollands-Midden
15
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BIJLAGE 2: Ui|erkingsagenda
De Bestuurlijke Werkgroep is zich ervan bewust dat het nodige zal moeten worden gerealiseerd om
voorbereid te zijn op de door haar geadviseerde taakinvulling. Het bestuurlijk advies heeft praktische
implicaties die nader moeten worden uitgewerkt in overleg met betrokken partijen. Uitgangspunt is
daarbij hoe, Iangs Iijnen die de Bestuurlijke Werkgroep in dit advies heeft uitgezet, Rijk en regio elkaar
het beste kunnen versterken om bovenregionale crises gezamenlijk het meest effectief te bestrijden.
De volgende punten verdienen hierbij bijzondere aandacht:
* BEST PRACTICES BENUTTEN EN AANSLUITEN BESTAANDE CONVENANTEN.' Diverse
veiligheidsregio's, o.a. rond het llsselmeer, de Wadden en in Zuid-Holland, hebben al het initiatief
genomen om in plannen en convenanten tot afspraken te komen over Ieiding en coördinatie bij
bovenregionale rampen en crises. De werkgroep juicht deze initiatieven toe en ziet ze als basis
om tot Iandelijke dekkende afspraken te komen. De huidige afspraken in de verschillende
convenanten en plannen verschillen echter van elkaar. Het is van belang dat de best practices uit
bestaande convenanten benut worden en dat het Iandelijk afsprakenkader een verdere uniforme
aanpak van bovenregionale crisisbeheersing bevordert, waar bestaande afspraken zich naar
kunnen voegen en waar regio's die nog geen convenanten hebben afgesloten zich ook in kunnen
vinden.
@
EENDUIDIGE TOEPASSING GRIP-REGELING.' Het referentiekader Regionaal Crisisplan dient te
worden geactualiseerd. De werkgroep stelt voor een breed samengestelde projectgroep op te
zetten die de uitwerking en implementatie van het advies ter hand neemt, misschien
gecombineerd met een aantal andere punten op deze uitwerkingsagenda, zoals het harmoniseren
van functionele ingangen en het inventariseren van best practices in bovenregionale afspraken.
* MARKEREN: Het moet wel duidelijk zijn of (1) de minister een advies geeft of (2) de
crisisbeheersing aanstuurt, en op welke elementen en op basis van welke wetgeving. Dat moment
moet als het zich voordoet goed gemarkeerd worden, maar het is niet mogelijk vooraf precies te
omschrijven onder welke omstandigheden dat het geval zal zijn want dat is van zoveel factoren
afhankelijk. De Bestuurlijke Werkgroep benoemt criteria, maar kan het niet precies dichtregelen.
Daarnaast moet, als de minister besluit tot ingrijpen, ook acceptatie volgen door de regio's.
Nadere afspraken zijn nodig om te definiëren hoe de Minister of zijn vedegenwoordiger de
voorzitters van de veiligheidsregio's in kennis stelt van nationale sturing, van welke aspecten van
de crisisbeheersing, en op basis van welke wettelijke bevoegdheden. Voorgesteld wordt dat de
minister dit nader uitwerkt in overleg met het veiligheidsberaad.
* HARMONISEREN FUNCTIONKE INGANGEN EN AFSTEMMINGSLIJNEN Het verdient
aanbeveling dat bepaalde functionaliteiten in de regio's op dezelfde wijze geregeld zijn. Een
kennisinstituut treft in de huidige situatie in elke regio weer een andere functionele ingang of
aanspreekpunt. Bij de ene regio moet het expedadvies naar een Geneeskundig Adviseur
Gevaa|ijke Stoffen, bij de andere naar de directeur Publieke Gezondheid, of de directeur
Veiligheidsregio. In de verschillende regio's moet het aanspreekpunt voor operationele
afstemming enerzijds en bestuurlijke afstemming anderzijds gelijkvormig zijn. In voorzienbare
situaties waarbij het aanschuiven van Iandelijke diensten in het ROT op verzoek van de bronregio
wenselijk is, dient nader uitgewerkt te worden wat voor expert zou aanschuiven en welke rol
diegene heeft ten opzichte van de eigen dienst. In samenhang met de harmonisering van de
adviesstructuur (zie volgende punt) zal dit met betrokken partijen nader uitgewerkt moeten
worden. De Minister van Venl en het Veiligheidsberaad beslissen onderling wie de
verantwoordelijkheid hiertoe oppakt.
@ HARMONISEREN ADVIESSTRUCTUUR De huidige adviesstructuur is complex, en per
fundionele kolom verschillend. De Bestuurlijke Werkgroep onderschrijq van harte de wens van de
Minister van Venl om tot vereenvoudiging en standaardisering van de verschillende
adviesstructuren en Iandelijke adviesne|erken, en van de aansturing van de daarbij betrokken
Iandelijk opererende diensten te komen. Best practices binnen de functionele kolommen kunnen
daarbij als voorbeeld dienen.
* CRISISCOMMUNICATIE.' UITBREIDEN ACTIECENTRUM EN AANSLUITEN OP
KETENPARTNERS Sommige ketenpadners in crisisbeheersing hebben een behoorlijke eigen
afdeling communicatie, en eigen bevoegdheden op terrein van crisiscommunicatie op basis van
fundionele wetgeving. Door onbekendheid over en weer of gebrek aan afstemming kan de
boodschap van deze functionele organisaties via de regionale crisisorganisatie ondersneeuwen
waardoor de druk toeneemt om, ook op basis van de eigen wettelijke bevoegdheid en
verantwoordelijkheid naar burgers, zelf te communiceren. De regio's moeten crisiscommunicatie
16
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zodanig organiseren dat afstemming met ketenpadners daar een plek in heeft en de integrale
benadering van de crisis ook in de crisiscommunicatie wordt gewaarborgd.
* REGIONALE POULEVORMING CRISISCOMMUNICATIE De werkwijze tussen regio's moet
worden geharmoniseerd en het aantal betrokkenen moet ook minder worden door regionale
poulevorming. De werkgroep beveelt aan te kijken naar meer regionale samenwerking en
interregionale bijstand. Dan kunnen de mensen die worden opgeroepen en ingezet bij crises beter
trainen, oefenen en doen ze ook meer ervaring op. Gebleken is dat het netwerk van betrokken
organisaties, zelfs bij een versimpelde hoofdstructuur, complex is door de veelheid aan betrokken
partijen. Door met minder, maar kwalitatief beter getrainde, opgeleide, geoefende en ervaren
mensen te werken, ontstaat meer bekendheid met elkaars taken en verantwoordelijkheden binnen
het netwerk. Dit bevorded de samenwerking en Ieidt tot beter gezamenlijke resultaten.
. INFORMEREN EN ONDERLING COMMUNICEREN Regio en rijk hebben er in het kader van
effectieve crisisbestrijding baat bij om elkaar moet informeren over wat ze wel, en wat ze niet doet.
Regio's hoeven bijvoorbeeld geen gebruik te maken van de één loke|unctie van het NCC om
landelijke diensten te benaderen voor advies, maar moeten wel het NCC informeren over hun
adviesopdracht, zodat het NCC overzicht kan houden over alle inzet op rijksniveau.
. GEDEELD BEELD Zowel regio's als rijk dienen optimaal en gestandaardiseerd de mogelijkheden
van netcentrisch werken en de daartoe ingerichte systemen (LCMS) te benutten om elkaar
adequaat van informatie te voorzien en de crisis gezamenlijk te beheersen op basis van een
gedeeld beeld van de situatie. Voodvarende implementatie van netcentrisch werken verdient
prioriteit om de rollen van rijk (een Ioke|unctie) en regio (coördinerende bronregio) succesvol in te
vullen.
@ FINANCIëLE EN JURIDISCHE IMPLICATIES De precieze financiële en juridische implicaties van
het hier geformuleerde advies dienen nader uitgewerkt te worden (door betrokken partijen ten
aanzien van de eigen verantwoordelijkheden).
17
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H. Meijer (VD)
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Status:

Informatief

Datum:

n.v.t.

Vervolgtraject
besluitvorming:

2. Toelichting
In het overleg tussen de vier veiligheidsregio’s in Zuid-Holland is voorgesteld om in de tweede helft
van 2012 een Provinciaal Veiligheidsnetwerk (PVN) te organiseren: een netwerkbijeenkomst op
veiligheidsdirectieniveau, waarbij de vier veiligheidsregio’s en hun veiligheidspartners elkaar
ontmoeten en relevante veiligheidsthema’s over en weer bespreken. De reden om het PVN op het
niveau van de provincie te organiseren zijn onder meer de volgende:
de vier veiligheidsregio’s hebben een convenant gesloten waarin bovenregionale
samenwerking is afgesproken;
diverse veiligheidspartners op bovenregionaal zijn georganiseerd en met meer
veiligheidsregio’s afspraken moeten maken;
de veiligheidsregio’s kennen overeenstemmende uitdagingen in de samenwerking met
partners (opvolging convenanten, aansluiting hoofdstructuur, opstellen risicoprofielen,
oefenen, etc.).
Dit PVN is gemodelleerd naar al langer bestaande netwerkbijeenkomsten in Rotterdam-Rijnmond en
Zuid-Holland Zuid. De ervaring van die bijeenkomsten heeft geleerd dat het elkaar periodiek
ontmoeten in een dergelijk veiligheidsnetwerk drempelverlagend werkt en begrip creëert voor elkaars
positie en uitdagingen. Deelnemers wisselen kennis uit en reflecteren op recente ontwikkelingen. Het
aloude adagium ‘kennen en gekend worden’ geldt ook hier en bevordert de samenwerking tussen de
verschillende organisaties.
Een provinciaal veiligheidsnetwerk zal aantrekkelijk moeten zijn voor zowel de deelnemende
veiligheidsregio’s als de aanwezige partners. Dit stelt eisen aan de omvang en de frequentie.
Bovendien zal de agenda gemeenschappelijke belangen moeten reflecteren. Dit kan betekenen dat
zeer regiospecifieke thema’s of partners geen onderdeel van het netwerk of de agenda zullen vormen.
Het PVN laat uiteraard onverlet dat er op regionaal niveau netwerkbijeenkomsten worden
georganiseerd met specifiek regionale partners.
Binnen de vier veiligheidsregio’s is een inventarisatie gemaakt van mogelijke partners die deel zouden
kunnen nemen aan dit PVN. Voor Hollands Midden zijn alle partners waar mee een convenant is
afgesloten op de lijst geplaatst.

3. Kader
Het houden van een jaarlijkse netwerkdag is een verplichting op basis van de Wet Veiligheidsregio en
het regionaal beleidsplan VRHM.

4. Implementatie en communicatie
Een eerste bijeenkomst van het PNW wordt gepland. Het streven is om deze in november te laten
plaatsvinden. De VRZHZ zal deze eerste bijeenkomst organiseren.
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Vervolgens wordt het PVN met een frequentie van 1-2 x per jaar georganiseerd en de organisatie
rouleert onder de veiligheidsregio’s in Zuid-Holland.
Naast deze algemene bijeenkomsten is het een optie om af en toe themagerichte
netwerkbijeenkomsten te organiseren, bijvoorbeeld rondom vitaal, communicatie, of op specifieke
risico’s uit onze gebieden. Deze kunnen zowel bovenregionaal als regionaal plaatsvinden.

5. Bijlagen
Geen.

6. Historie besluitvorming
11 oktober 2012: Akkoord in DB
17 september 2012: Akkoord in VD

Agendapunt A.15 AB VRHM 08-11-2012

2

A.16
Informatienotitie Veiligheidsregio Hollands Midden
1. Algemeen
Onderwerp:
Voorstel t.b.v.
vergadering:
Agendapunt:
Portefeuille:
Vervolgtraject
besluitvorming:

Planvorming vitale
transportinfrastructuur
Algemeen Bestuur

Opgesteld door:
Datum:

S. van Rheenen,
Planvorming Multi
8 november 2012

A.16

Bijlage(n):

-

E. Timmers – van Klink (DB)
H. Meijer (VD)
n.v.t.

Status:

Informatief

Datum:

n.v.t.

2. Toelichting
In het werkplan MDOP 2012 is het thema Calamiteitenplan Transport Gevaarlijke Stoffen opgenomen,
omdat het huidige plan “Vitale Transportinfrastructuur” meer dan 4 jaar geleden is vastgesteld en moet
worden herzien.
Bij de analyse van het huidige plan is het volgende geconstateerd:
• Inhoudelijk; de beschreven wet- en regelgeving en de uitwerking van processen zijn verouderd, net
als de beschrijving van de scenario’s. Diverse onderdelen zijn in andere plannen uitgewerkt of
staan op de planning om uitgewerkt te worden.
Binnen het huidige plan wordt op onderdelen de gehele veiligheidsketen doorlopen: pro-actie,
preventie, preparatie, repressie en nazorg. In een toekomstig plan kan volstaan worden met het
beschrijven van maatregelen op het gebied van preparatie, repressie en nazorg.
•

Opzet: Het plan is erg uitgebreid, lastig leesbaar en beperkt bruikbaar ten tijde van daadwerkelijke
calamiteiten. De visie ten aanzien van planvorming is de laatste jaren doorontwikkeld. Plannen
dienen handzaam en praktisch bruikbaar te zijn. Generieke zaken worden beschreven in het
Regionaal Crisisplan. Herhaling wordt zoveel mogelijk vermeden en de specifieke plannen
beschrijven slechts de multidisciplinaire koppelvlakken en de bijzonderheden ten opzichte van de
generieke plannen. Tevens is er een ontwikkeling waarbij planvorming modulair wordt ingericht. Per
crisispartner worden afspraken over samenwerking tijdens incidenten uitgewerkt, die voor
verschillende scenario’s geschikt zijn. Het huidige document sluit niet aan bij deze visie.

Gezien bovenstaande worden de verschillende vervoersmodaliteiten apart uitgewerkt. Per
vervoersmodaliteit ziet dit er als volgt uit:
• Auto(snel)wegen
Geconstateerd wordt dat het grootschalig multidisciplinair optreden zal plaatsvinden binnen de
reguliere (crisis-) processen. In aanvulling daarop zijn er geen specifieke aandachtspunten die het
opstellen van een specifiek multidisciplinair plan rechtvaardigen. Daar waar bijzonderheden zijn, zoals
bij de verdiepte ligging op de A4, worden zaken specifiek uitgewerkt.
• Spoorwegen
De HSL tunnel is hierbij een zwaartepunt. De herziening van het calamiteitenplan HSL staat reeds in
de planning van MDOP. Daarnaast wordt een Informatiekaart “Spoor” opgesteld, waarin naast de
bijzondere aandachtspunten onder andere de samenwerking met de spoorpartijen nader wordt
beschreven. Hierin worden ook de bijzondere aandachtspunten uit het RBP Chloortransport verwerkt.
• Buisleidingen
Geconstateerd wordt dat het grootschalig multidisciplinair optreden zal plaatsvinden binnen de
generieke crisisorganisatie en op basis van de binnen de disciplines aanwezige kennis en procedures.
Er zijn geen specifieke aandachtspunten die het opstellen van een multidisciplinair plan
rechtvaardigen. Daarom wordt geen specifiek plan opgesteld. Wel is het wenselijk om de locatie van
buisleidingen inzichtelijk te maken in LCMS, inclusief contactgegevens van beheerder (-s). Dit kan
opgepakt worden in het convenant Gas & Electra, dat later dit jaar gepland staat.

Agendapunt A.16 AB VRHM 08-11-2012

1

• Waterwegen
Voor de recreatieplassen wordt reeds een plan uitgewerkt. Daarnaast worden de aandachtspunten ten
aanzien van interregionale incidentbestrijding op het water beschreven.
• Luchtvaart
Dit thema is reeds uitgewerkt in de Informatiekaart Vliegtuigongevallen.
Decontaminatie
Waar nodig wordt in bovengenoemde plannen ook de component gevaarlijke stoffen behandeld.
Daarnaast wordt specifiek aandacht gevraagd voor de samenwerking tussen brandweer en
geneeskundige diensten bij decontaminatie. De herziening van de procedure ongevalbestrijding
gevaarlijke stoffen van de brandweer (naar verwachting eind dit jaar) geeft de mogelijkheid om de
werkafspraken onderling te bespreken en indien nodig aan te scherpen. Dit thema behoeft geen
multidisciplinair plan, de werkgroep MDOP ziet er wel op toe dat afstemming tussen brandweer en
GHOR binnen dit traject plaatsvindt.

3. Kader
- Werkplan MDOP 2012

4. Consequenties
- Conform werkplan MDOP

5. Aandachtspunten / risico’s
- Geen

6. Implementatie en communicatie
De informatiekaart wordt verspreid. Verdere implementatie vindt zowel monodisciplinair plaats als
binnen de reguliere oefencyclus van de werkgroep MDOP.

7. Bijlagen
8. Historie besluitvorming
- 11 oktober: Besproken in DB VRHM
- 17 september: Akkoord Veiligheidsdirectie
- 23 augustus: Besproken in de werkgroep MDOP
- 3 september: Akkoord Hoofdenoverleg
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2. Toelichting
Het doel van deze informatienotitie is het dagelijks bestuur (DB) van de VRHM te informeren over het
projectplan IBP recreatieplassen Hollands Midden. Het projectplan is opgesteld in afstemming met de
bij het IBP betrokken partijen. Het projectplan is in de bijlage opgenomen.

2.1 Historie
Op 7 mei 2012 heeft de Veiligheidsdirectie de opdracht gegeven een regionaal
incidentbestrijdingsplan (IBP) voor alle binnen de veiligheidsregio gelegen recreatieplassen te
ontwikkelen.
Het DB is op 31 mei over de start van het IBP recreatieplassen Hollands Midden geïnformeerd.
9 juli 2012 heeft de Veiligheidsdirectie het projectplan IBP recreatieplassen Hollands Midden
vastgesteld.

2.2 Betrokken recreatieplassen
Het incidentenbestrijdingsplan omvat de volgende 12 recreatieplassen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Braassemermeer
Crimpenerhout
Kagerplassen
Klinkenbergerplas
Langeraarsche plassen
Nieuwkoopseplassen
Oosterduinsemeer
Reeuwijkseplassen
Rottemeren
Valkenburgsemeer
Zegerplas
Zevenhuizerplas

De realisatie van een regionaal incidentenbestrijdingsplan recreatieplassen is opgenomen in de
jaarplanning van het MDOP voor 2012. Het streven is het generieke deel van het regionaal
incidentbestrijdingsplan recreatieplassen Hollands Midden Voor het einde van 2012 op te leveren. De
invulling van de specifieke delen (individuele recreatieplassen) zou door kunnen lopen tot in de eerste
periode van 2013.
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3. Implementatie en communicatie
Nvt

4. Bijlagen
•

Projectplan IBP recreatieplassen Hollands Midden (Versie 1.1)
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1.

Aanleiding

Binnen de regio Hollands Midden zijn twaalf recreatieplassen gelegen. Voor een aantal van
deze plassen zijn plannen opgesteld om van nut te zijn bij calamiteitenbestrijding. De
plassen waar vanuit het verleden planvorming voor bestaat betreffen de Kagerplassen, de
Braassemermeer, de Nieuwkoopseplassen en de Zegerplas. De plannen blijken gedateerd
en dienen geactualiseerd te worden. De wens voor eenduidige planvorming voor
calamiteitenbestrijding op recreatieplassen binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden
vormt een aanleiding om de bestaande plannen te herzien, en samen te voegen in een
regionaal plan.
De realisatie van één regionaal incidentenbestrijdingsplan recreatieplassen Hollands Midden
is opgenomen in het werkplan van de werkgroep MDOP 2012.

2.

Doelstelling

De doelstelling is om één regionaal incidentenbestrijdingsplan op te stellen voor alle twaalf
recreatieplassen binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het betreft hier de volgende
recreatieplassen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Braassemermeer
Crimpenerhout
Kagerplassen
Klinkenbergerplas
Langeraarsche plassen
Nieuwkoopseplassen
Oosterduinsemeer
Reeuwijkseplassen
Rottemeren
Valkenburgsemeer
Zegerplas
Zevenhuizerplas

Het doel van dit regionale incidentbestrijdingsplan recreatieplassen is om een inhoudelijk
effectief plan te hebben waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor een
gecoördineerde inzet van diensten en organisaties, bij de bestrijding van een incident,
beschreven zijn. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een generiek deel en
specifieke uitwerking per recreatieplas. Belanghebbende partijen worden betrokken bij de
ontwikkeling van het regionale plan, zowel ten aanzien van het generieke deel als deze van
de specifieke onderdelen.
De genoemde recreatieplassen zijn gelegen binnen de volgende gemeenten:
Gemeente Alphen aan den Rijn
Gemeente Bodegraven – Reeuwijk
Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Kaag en Braassem
Gemeente Katwijk
Gemeente Lansingerland
Gemeente Nederlek
Gemeente Nieuwkoop

(Zegerplas)
(Reeuwijkseplassen)
(Kagerplassen) (Veiligheidsregio Kennemerland)
(Braassemermeer en Kagerplassen)
(Valkenburgsemeer)
(Rottemeren) (Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond)
(Crimpenerhout)
(Langeraarsche plassen en Nieuwkoopseplassen)
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Gemeente Noordwijkerhout
Gemeente Oegstgeest
Gemeente Rotterdam
Rijnmond)
Gemeente Teylingen
Gemeente Zuidplas

3.

(Oosterduinsemeer)
(Klinkenbergerplas)
(Zevenhuizerplas) (Veiligheidsregio Rotterdam(Kagerplassen)
(Rottemeren en Zevenhuizerplas)

Resultaten

Het samenstellen, opleveren en implementeren van een incidentbestrijdingsplan in
overeenstemming met de huidige kennis en inzichten op het gebied van multidisciplinaire
planvorming dat aansluit bij bestaande plannen en procedures van de Veiligheidsregio
Hollands Midden. Hiernaast dient het Incidentbestrijdingsplan bruikbaar te zijn bij
planvorming ten aanzien van evenementen in relatie tot de recreatieplas(sen) in zowel
zomer- als winterperioden.
In het Incidentbestrijdingsplan wordt een onderscheid gemaakt tussen een generiek deel en
een specifiek- per plassengebied opgestelde bijlage.
Het Incidentbestrijdingsplan recreatieplassen Hollands Midden wordt ontwikkeld en
afgestemd in samenspraak met de aangrenzende veiligheidsregio’s Kennemerland en
Rotterdam-Rijnmond voor wat betreft de gedeelde, regiogrens overschrijdende,
recreatieplassen.

4.

Bijzonderheden ten opzichte van andere plannen

4.1 Diversiteit van de recreatieplassen
Voor dit project dient één regionaal plan ontwikkeld te worden. Dit betekent dat voor alle
twaalf de recreatieplassen in de regio één plan van toepassing zal zijn. Vanwege de grote
diversiteit en de diverse risico’s betreffende de recreatieplassen zal een specifiek deel per
recreatieplas ontwikkeld worden. Binnen de projectgroep zal inzichtelijk moeten worden
gemaakt wat afwijkt van de reguliere hulpverlening en opgenomen dient te worden in het
generieke plan. Daarnaast moet inzicht worden verkregen in zaken die specifiek van
toepassing zijn voor een individuele recreatieplas en opgenomen worden in het specifieke
deel. Als deze balans gevonden is zal er een bruikbaar plan opgeleverd worden.

4.2 Scenario’s
In de voorbereiding op incidentbestrijdingsplannen worden binnen de projectgroep meerdere
risico’s behandeld aan de hand waarvan de hulpdiensten, de gemeenten en de overige
direct betrokken partijen een inschatting kunnen maken van de omvang van een incident en
de mogelijk gevolgen van een incident alsmede de hierbij benodigde inzet. Hierdoor zijn de
partijen in staat om te anticiperen op ontwikkelingen en kunnen daarbij vroegtijdige
strategische en/of operationele keuzes maken. Voor het incidentbestrijdingsplan
Recreatieplassen Hollands Midden zal met de projectgroep bepaald worden welke
incidenttypen, in zowel zomer- als wintersituaties, uitgewerkt gaan worden, en welke
scenario’s zich hierbij voor kunnen doen. Hierbij wordt specifiek ingezet op incidenttypen
zoals hulpverlening, brand of vrijkomen gevaarlijke stoffen. De schaalgrootte en locatie van
een incident zijn hierbij van invloed op de bestrijding hiervan. Een incidentenmatrix zou
behulpzaam kunnen zijn bij het duiden van de multidisciplinaire incidentbestrijding.
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4.3 Oplossingsrichting
In de eerste fase van het project zal binnen de projectgroep geduid worden welk optreden op
recreatieplassen in relatie tot de reguliere hulpverleningsprocessen opgenomen dienen te
worden in het generieke deel van het plan. De afwijkingen van het reguliere optreden zullen
worden weergegeven in de specifieke per plassengebied ontwikkelende deelplannen. Door
deze grens te bepalen zal een praktisch en bruikbaar plan ontstaan waarin multidisciplinaire
afspraken zijn vermeld.

4.4 Het project en zijn omgeving
Voor het project zijn in ieder geval de volgende wetten en publicaties van belang:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Wet Veiligheidsregio’s;
Milieuwetgeving;
Handboek ‘incidentbestrijding op het water’ (Waterrand)
Binnenvaartpolitiereglement (BPR)
Binnenvaartwet
Waterwet

5.

Kwaliteit

Zowel betreffende de inhoud als de vorm dient het incidentbestrijdingsplan aan diverse
kwaliteitseisen te voldoen. Voor de inhoud van het plan is het belangrijk dat wat er in het plan
wordt opgenomen betrouwbaar en up-to-date is. De kwaliteitseisen voor de vorm van het
plan hangen direct samen met de bruikbaarheid en toepasbaarheid van het plan als product.
Om de geschetste kwaliteit te kunnen borgen bij de realisatie van het incidentbestrijdingsplan
is het belangrijk dat alle bij de ontwikkeling van dit plan betrokken partijen een competente
afvaardiging leveren aan de projectgroep. De betrokken partijen moeten hiernaast tijd
reserveren voor de projectgroepdeelnemer zodat deze zijn/haar werkzaamheden naar
behoren uit kan voeren.

6.

Voortgang

De opdrachtgever wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang van het project door de
projectleider. De projectleider zal daarnaast periodiek via de lijn communiceren over de
voortgang van het project. Bij te verwachten stagnatie van het project of het gericht afwijken
van het projectplan zal hierover tijdig worden gecommuniceerd.

7.

Projectorganisatie

Taakverantwoordelijk als:
Opdrachtgever

Naam
H.E.N.A. Meijer

Projectleider

D. van
Wijngaarden
D. van
Wijngaarden en
I. Lafeber

Projectredacteur

Organisatie / functie
Voorzitter en portefeuillehouder
crisisbeheersing van de
veiligheidsdirectie, Veiligheidsregio
Hollands Midden
Sr. Planvormer Multidisciplinair,
Brandweer Hollands Midden
Sector operationele voorbereiding,
Brandweer Hollands Midden
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Projectsecretaris

I. Lafeber

Politie

R. Smits

GHOR

M. Roosjen

Brandweer

R. van der Geest

Gemeenschappelijke
Meldkamer Hollands Midden
Gemeenten t.a.v. generieke
deel

M. Beekman

Gemeenten t.a.v. generieke
deel

A. van Haastregt

Vertegenwoordiger
Hoogheemraadschap
Rijnland
Vertegenwoordiger
Hoogheemraadschap van
Schieland en de
Krimpenerwaard
Liaison Defensie

M. De LangeHeldens

Vertegenwoordiger
Veiligheidsregio Rotterdam
Rijnmond
Vertegenwoordiger
Veiligheidsregio
Kennemerland
Groenservice Zuid Holland
Reddingsbrigade Nederland

8.
•
•
•
•

•
•

M. van Dijk

Medewerker Plannen en Procedures
Mono-disciplinair Brandweer Hollands
Midden
Coördinator planvorming, bureau CCB
Politie Hollands Midden
Beleidsmedewerker, GHOR Hollands
Midden
Sr. Medewerker Plannen en Procedures
Monodisciplinair Brandweer Hollands
Midden
Uitvoerend teamchef
gemeenschappelijke meldkamer
Medewerker Openbare Orde en
Veiligheid Gemeente Alphen aan den
Rijn
Medewerker Openbare Orde en
Veiligheid Gemeente Kaag en
Braassem
Calamiteitencoordinator
Hoogheemraadschap Rijnland

A. Kleijburg

Medewerker calamiteitenzorg
Hoogheemraadschap van Schieland en
de Krimpenerwaard

J.W.M. Thewessen

Officier Veiligheidsregio Hollands
Midden
Beleidsmedewerker crisisbeheersing
VRR

H. Verbeek

R. Joustra

Medewerker planvorming en
procedures brandweer Kennemerland

W.G.H. Aarts
B. Korte

Sr. Medewerker terreinbeheer
Beleidsadviseur Waterhulpverlening /
Coördinator RVR

Uitvoering en taken
De projectleider stelt in samenwerking met de projectsecretaris en in afstemming met de
bij het incidentbestrijdingsplan betrokken partijen het projectplan op;
De opdrachtgever stelt het projectplan vast;
De projectleider ziet toe op de vordering van de werkzaamheden van de
projectgroepleden;
De projectgroepleden rapporteren aan de projectgroep de vorderingen en eventuele
problemen, conformeren zich aan het projectplan en hebben een eigen
verantwoordelijkheid voor de aan hen toegekende taken en werkzaamheden;
De projectredacteur treedt op als penvoerder en verzamelt de gegevens van de
projectgroepleden en bundelt deze;
De projectsecretaris voert het secretariaat van de projectgroep. Ondersteunt de
projectgroep en bewaakt het proces van de vergaderingen, complementeert en verzendt
vergaderstukken. Notuleert vergaderingen, draagt zorg voor verslaglegging en beheert
de agenda.
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Capaciteitsplanning1

9.

9.1 Capaciteitsplanning fase 1 Generiek deel
•
•
•
•
•
•
•
•

Projectleider
Projectsecretaris
Coördinator Politie processen
Coördinator GHOR processen
Coördinator Brandweer processen
Coördinator Gemeentelijke processen
Coördinator Gemeentelijke processen
Liaison Defensie

75 uur
50 uur
30 uur
30 uur
30 uur
30 uur
30 uur
30 uur

9.2 Capaciteitsplanning fase 2 Specifiek deel
•
•
•
•
•
•
•

Projectleider
Projectsecretaris
(Coördinator) politie processen
(Coördinator) GHOR processen
(Coördinator) brandweer processen
(Coördinator) gemeentelijke processen
Liaison Defensie

75 uur
50 uur
30 uur
30 uur
30 uur
30 uur
nb (agendalid van het project)

Ten aanzien van de uitwerking van de plannen voor specifieke plassen kan gebruik worden
gemaakt van lokaal bekende functionarissen ten behoeve van de invulling van de taken vanuit de
mono-disciplines.

10. Projectplanning

11.

Communicatie

Communicatie over het project wordt door de bij dit plan betrokken gemeenten opgepakt in
samenwerking met de communicatiemedewerkers van de Veiligheidsregio Hollands Midden.
1

De in dit hoofdstuk vermelde uren zijn in overeenstemming met de uren die ten behoeve van dit project zijn gereserveerd in
het MDOP jaarplan 2012.
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12. Financiën
Het project wordt uitgevoerd met beperkte middelen. De reis- verblijf & personele kosten van
de betrokken personen worden gedragen door de deelnemende partijen. De Brandweer
Hollands Midden staat in voor de kosten van de projectleider, het projectsecretariaat en de
projectredacteur alsmede voor de volgende uitvoeringskosten:
Kostenbeschrijving

Euro’s

Geschatte kosten
(o.a. facilitair tbv
bijeenkomsten,
kantoorartikelen,
repressentatie, onvoorzien, et
cetera)

€ 500,-

Totaal

€ 500,-

Overschrijding van de geschatte projectkosten vindt alleen plaats na overleg en met toestemming van
de opdrachtgever.

9

Ondertekening
Ondergetekende voor gezien,

Leiden, .. juni 2012

….
H.E.N.A. Meijer,
Directeur Veiligheidsregio Hollands Midden

....
D. van Wijngaarden,
Projectleider
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2. Toelichting
In 2008 is door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden het document Proces
1
van evaluatie vastgesteld. In dit document staan richtlijnen voor het systematisch evalueren van
oefeningen, multidisciplinaire inzetten en grootschalige incidenten.
Er is geconstateerd dat de voorgestelde werkwijze en methodiek voor het multidisciplinair evalueren
zoals verwoord in het document niet overal wordt gebruikt.
Aan het kenniscentrum van de brandweer Hollands Midden is gevraagd om een projectplan te
formuleren voor de herziening van de multidisciplinaire evaluatiesystematiek. Dit projectplan ligt nu ter
besluitvorming voor.

3. Kader
Wet veiligheidsregio.

4. Consequenties
•

De uurlonen van de projectleden worden gedragen door de deelnemende organisaties.
Hiervoor vindt geen verrekening plaats maar wel een registratie ten behoeve van
evaluatiedoeleinden.

5. Aandachtspunten / risico’s
•
•
•

Bestuurlijke besluitvorming over de resultaten van het project.
Draagvlak binnen de kolommen. Het project is multidisciplinair en vraagt daarom committent en
inbreng van alle kolommen en is niet de verantwoordelijkheid van een specifieke kolom.
Bereikbaarheid en beschikbaarheid van mensen en middelen in de juiste kwaliteit en kwantiteit
voor de multidisciplinaire samenwerking. Als hieraan niet wordt voldaan kan de datum van
oplevering in gevaar komen.

6. Implementatie en communicatie
A. Implementatie: het opstellen van een implementatieplan maakt onderdeel uit van het projectplan.
B. Communicatie: in de nieuwsbrief en website van de VRHM wordt gecommuniceerd over het
project. De vertegenwoordigers informeren hun eigen kolom over het project.

7. Bijlagen
- Projectplan

8. Historie besluitvorming
- Het Dagelijks Bestuur heeft op 11 oktober kennis genomen van de notitie en doorgeleid naar het
Algemeen Bestuur.
- De Veiligheidsdirectie heeft op 17 september ingestemd met de projectopdracht.
- Het Hoofdenoverleg heeft op 20 maart ingestemd met de projectopdracht.
1

V. van Baardwijk, versie 0.6, 15 augustus 2008
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1. Projectdefinitie
1.1. Aanleiding
In 2008 is door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden het document Proces
1
van evaluatie vastgesteld. In dit document staan richtlijnen voor het systematisch evalueren van
oefeningen, multidisciplinaire inzetten en grootschalige incidenten.
Er is geconstateerd dat de voorgestelde werkwijze en methodiek voor het multidisciplinair evalueren
zoals verwoord in het document niet overal wordt gebruikt.
In het hoofdenoverleg van 5 december 2011 is aan het kenniscentrum van de brandweer Hollands
Midden gevraagd om een projectopdracht te formuleren voor de herziening van de multidisciplinaire
evaluatiesystematiek.
In het hoofdenoverleg van 20 maart is men akkoord gegaan met de projectopdracht en is gevraagd
een projectplan op te stellen voor de herziening van de multidisciplinaire evaluatiesystematiek (zie
bijlage 1).
Voor het opzetten van een projectplan is een werkgroep samengesteld. De voorzitter van deze
werkgroep is Sytze Coorens. Daarnaast is ook al een doorkijk gegeven van de mogelijke bezetting
van de projectgroep die het projectplan gaat uitvoeren. De namen zijn grotendeels gelijk met de
werkgroep met uitzondering van de projectleiding (optioneel Kenniscentrum Hollands Midden) en de
vertegenwoordiger van de politie. Op 12 juni is de werkgroep voor het eerst bijeengeweest en op 3 juli
is het projectplan dat hier voor ligt besproken en goedgekeurd door de werkgroep.

1.2 Doelstelling
Het aanpassen van de bestaande multidisciplinaire evaluatiesystematiek en het opleveren van een
capaciteitsplanning evaluatoren (per kolom) en een implementatieplan dat wordt gedragen door de
kolommen van de Veiligheidsregio Hollands Midden.
In de uitwerking van de systematiek wordt een knip gelegd tussen enerzijds het evalueren van
incidenten en anderzijds dat van oefeningen. De evaluatiesystematiek is echter bruikbaar bij
oefeningen en incidenten.

1.3 Resultaat
Het project kent de volgende resultaten:
• Multidisciplinair evaluatieprotocol voor incidenten en oefeningen (incl. beslisschema en
formats)
2
• Capaciteitsplanning evaluatoren
o Opleiding
o Uitvoering
• Implementatieplan
Het multidisciplinair evaluatieprotocol vormt een belangrijk middel om de werking van de
hoofdstructuur en de plannen en procedures te toetsen en verbeteren en het optreden van de
organisaties te optimaliseren.

1.4 Afbakening
•
•
•
•

Uitvoering van het implementatieplan valt buiten de scope van dit project.
De evaluatie van evenementen wordt buiten dit projectplan gelaten en beschouwd als een
gemeentelijke verantwoordelijkheid.
De VRHM analyseert onderzoeksrapporten van derden (Inspectie VenJ) om te leren van de
aanbevelingen. De werkwijze waarop dit plaatsvindt, valt buiten het bereik van deze opdracht.
De realiteit laat zien dat er ook vragen naar voren komen die gericht zijn op het
verantwoorden. Ook hier zal een antwoord op gegeven moeten worden maar dit is een ander
vraagstuk en vergt een onderscheid met evalueren. Het evalueren is bedoeld om te leren en

1

V. van Baardwijk, versie 0.6, 15 augustus 2008
Er zijn meerdere evaluatiemethodieken. Afhankelijk van de methode wordt besloten of en welke inzet van een evaluator
noodzakelijk is.
2
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•

niet om te verantwoorden. De wijze waarop met vraagstukken van verantwoorden wordt
omgegaan, valt buiten de scope van dit project.
Bij het beschrijven van de processen wordt rekening gehouden met de impact van de Wet
Openbaarheid Bestuur (WOB). In ieder geval wordt minimaal de reikwijdte van de WOB op
het proces beschreven.

1.5 Kritische succesfactoren
•
•
•

Bestuurlijke besluitvorming over de resultaten van het project.
Draagvlak binnen de kolommen. Het project is multidisciplinair en vraagt daarom committent
en inbreng van alle kolommen en is niet de verantwoordelijkheid van een specifieke kolom.
Bereikbaarheid en beschikbaarheid van mensen en middelen in de juiste kwaliteit en
kwantiteit voor de multidisciplinaire samenwerking. Als hieraan niet wordt voldaan kan de
datum van oplevering in gevaar komen.

1.6 Relatie met andere projecten / documenten
Voor het project zijn in ieder geval de volgende projecten/documenten van belang:
- VRHM Regionaal Beleidsplan 2012-2015
- Ontwikkelingen mono evalueren binnen kolommen
- Project Van crisisevaluatie naar leren: een hele stap
(http://www.crisisplein.nl/nieuws/van+crisisevaluatie+naar+leren+een+hele+stap_251)
- Binnen de NVBR probeert men via het programma lerend vermogen handvatten aan
te reiken voor het evalueren. Er lopen landelijk al projecten die zoeken naar
oplossingen om het evalueren te verbeteren (zie verwijzing hierboven).
- Gebruik maken van bestaande documenten andere Veiligheidsregio’s (o.a.
multidisciplinair evaluatieprotocol Veiligheidsregio Gelderland Zuid).
- Gebruik maken van documenten van LME (het Landelijk multidisciplinair
evaluatieteam) welke bestaat uit mensen van de MCE (MasterClass Evaluatoren).

Agendapunt A.18 Bijlage AB VRHM 18-11-2012
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2. Projectplanning
2.1 Drie fasen
Het project bestaat uit drie fasen: de voorbereidingsfase de uitvoeringsfase en de evaluatiefase.
Hieronder worden de drie fasen beschreven.
1. Voorbereidingsfase:
In deze fase wordt het projectplan geschreven door een werkgroep bestaande uit de deelnemende
kolommen aan het project. In het projectplan wordt beschreven wie wat hoe gaat doen. Tevens wordt
voor de projectgroep vastgelegd hoeveel tijd naar schatting nodig is en wanneer het product
opgeleverd kan worden. Het projectplan wordt besproken in het hoofdenoverleg en voor
besluitvorming aan de Veiligheidsdirectie voorgelegd. Tevens zal aan de beoogde leden van de in het
plan genoemde kolommen opdracht gegeven worden tot uitvoering van het plan. Deze fase wordt
afgesloten met de aanbieding van dit document.
2. Uitvoeringsfase:
In deze fase wordt het projectplan uitgevoerd door het projectteam. Het eindresultaat bestaat uit de
oplevering van het multi-evaluatieprotocol, de capaciteitsplanning evaluatoren en het
implementatieplan.
Voor de ontwikkeling van de drie producten wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van beschikbare
documenten:
o Proces evaluatie Viola van Baardwijk versie 0.6, 15 augustus 2008.
o Multidisciplinair Evaluatieprotocol (van Gelderland Zuid)
o Aanvullingen andere kolommen
o Documenten andere Veiligheidsregio’s (o.a. van VR Groningen)
De tussenresultaten, zijnde de producten hierna genoemd, worden besproken in het hoofdenoverleg.
De eindresultaten worden voor besluitvorming aan de VD voorgelegd en ter informatie voor het
Dagelijks Bestuur geagendeerd.
Multidisciplinair evaluatieprotocol
Het multidisciplinair evaluatieprotocol omvat de volgende elementen:
o Randvoorwaarden van multidisciplinair evalueren
o Criteria die bepalen wanneer we evalueren;
 Wettelijk kader
 Gewenst kader en besluitvorming.
 etc.
o Te gebruiken evaluatiemethoden
 Quick scan
 Schriftelijk
 Etc.
o Borging geleerde lessen (relatie met kwaliteitmanagement)
o Uitvoering en verantwoordelijkheden
 Functieprofiel evaluatoren
 Etc.
Capaciteitsplan
Het capaciteitsplan omvat de volgende elementen:
o Opleidingen evaluatoren
o Uitvoering
Implementatieplan
Het implementatieplan omvat de volgende elementen:
o Procesbeschrijving (aanvraag evaluatie, besluit tot uitvoering evaluatie, uitvoering
evaluatie, borging voortgang actiepunten)
o Organisatorische inbedding
3. Evaluatiefase:
Na vaststelling van de eindresultaten zal het project zelf geëvalueerd worden.
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De daadwerkelijke implementatie en evaluatie van het protocol behoren niet tot dit project.

2.2 Planning per fase
Bovenstaande aanpak vertaald in tijd ziet er als volgt uit:
Fase

Voorbereidingsfase

Uitvoeringsfase
Tussen ( ) de vergadermomenten

Evaluatiefase

Maand
september
oktober
November
December
Januari

Besluit VD

MD Evaluatieprotocol
Startbijeenkomst
(1)
uitvoering
Concept
gereed (2)
Besluit HO

Capaciteitsplan

Startbijeenkomst
(3)
Concept
gereed (4)
Besluit HO

Februari
Maart
April
Mei

Implementatieplan

Startbijeenkomst (5)
Concept gereed
(6)
Besluit HO

Besluit VD
Ter informatie naar DB

Evaluatie
bijeenkomst (7)
Besluit VD
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3. Projectstructuur
3.1. Projectorganisatie
Taakverantwoordelijk als:
Opdrachtgever

Naam
H. Meijer

Projectleider
Projectredacteur

S. Coorens (voorstel)
B. Achten

Projectsecretaris
Projectlid
Projectlid
Projectlid

A. van Ingen
Schenau
P. Kroep
E. Verhart
W. Vlug

Projectlid

E. Meijer

Projectlid

P. Rehorst

Projectlid

A. Heus

Project Lid

n.t.b*.

Organisatie / functie
Voorzitter en portefeuillehouder strategie
VRHM van de Veiligheidsdirectie,
Veiligheidsregio Hollands Midden
Kenniscentrum Hollands Midden
Beleidsmedewerker, Veiligheidsbureau
VRHM
Administratief medewerker Brandweer
Hollands Midden
Bureau CCB, Politie Hollands Midden
UTC GMK Hollands Midden
Beleidsmedewerker GHOR Hollands
Midden
Oefencoördinator multidisciplinair
Brandweer Hollands Midden
Medewerker Planvormer multidisciplinair,
Brandweer Hollands Midden
Beleidsmedewerker Bureau Gemeentelijke
Crisisbeheersing, Veiligheidsregio Hollands
Midden
Vertegenwoordiger brandweer

.
*De brandweer zal intern nog nagaan of de medewerker van de brandweer wordt vertegenwoordigd
door iemand van incidentbestrijding of een medewerker vanuit het KC.
NB. Binnen de projectgroep zullen de projectleider, -redacteur, secretaris en de projectleden A. Heus,
P. Reehorst en E. Meijer een grotere inhoudelijke bijdrage leveren. De andere projectgroepleden
zullen de capaciteit besteden als klankbordgroep. Alle projectgroepleden informeren en raadplegen
hun achterban.

3.2 Uitvoering en taken
•
•

•

•
•

Opdrachtgever stelt het projectplan vast en ziet toe op goede uitvoering opdracht.
Projectleider is verantwoordelijk voor de uitvoering van het projectplan en bewaakt de
resultaten op basis van tijd, geld, kwaliteit, informatie en communicatie. Ziet toe op een
evenredige inbreng van de kolommen en de vordering van de werkzaamheden van de
projectgroepleden.
Projectleden leveren de gevraagde capaciteit en expertise voor het tot stand komen van het
projectplan en bewaken de belangen van de kolommen. De projectleden hebben het mandaat
vanuit hun kolom en dragen zorg voor de interne terugkoppeling in de kolom. Ook zorgen zij
voor draagvlak binnen de eigen kolom voor de uitkomsten van de projectresultaten.
De projectsecretaris beheert de documenten, bewaakt de versies en ondersteunt de
projectleider bij plannen van vergaderingen en notuleert de vergaderingen.
Projectredacteur ondersteunt bij de totstandkoming van documenten. Zij stelt de documenten
samen uit de delen die door de projectgroepleden worden aangeleverd.

3.3 Voortgang / Informatie
De projectleider stelt maandelijks de opdrachtgever van de voortgang en eventuele knelpunten
mondeling op de hoogte.
Tussentijdse projectresultaten worden ter vaststelling aangeboden via het HO aan de VD.
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De eindresultaten van het project worden ter vaststelling aangeboden aan de Veiligheidsdirectie en ter
informatie aangeboden aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio HM (multidisciplinair
evaluatieprotocol (incl. beslisschema en formats), capaciteitsplan en implementatieplan).

3.4 Communicatie
In de nieuwsbrief en website van de VRHM wordt gecommuniceerd over het project.
De vertegenwoordigers communiceren binnen hun eigen kolom.
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4. Benodigde middelen
4.1 Capaciteitsplanning
Om te komen tot de gewenste resultaten zal de projectgroep 7 maal bij elkaar komen.
Bij onderstaande capaciteitsplanning is uitgegaan van een zo groot mogelijk hergebruik van
beschikbare documenten (zie projectplanning).
Vergaderingen
inclusief
voorbereiding
Projectleider:

35

Verzamelen en aanleveren
documenten, afstemming
projectresultaten binnen eigen
kolom
65

Projectsecretariaat:
A. van Ingen-Schenau
Projectredacteur:
B. Achten
Vertegenwoordiger MDOTO:
E. Meijer
Vertegenwoordiger MDOP:
P. Rehorst
Vertegenwoordiger BGC:
A. Heus
Vertegenwoordiger Brandweer:

35

65

100

35

65

100

35

65

100

35

65

100

35

65

100

28

22

50

28

22

50

28

22

50

28

22

50

Vertegenwoordiger GHOR:
W. Vlug
Vertegenwoordiger Politie:
P. Kroep
Vertegenwoordiger GMK:
E. Verhart

Totaal

100

Nb De capaciteit is een inschatting en is gebaseerd op het zoveel mogelijk gebruik maken van
bestaande documenten en ervaringen die zijn opgedaan in het land. Mocht gedurende het traject
blijken dat dit niet haalbaar is zal de projectleider het hoofden overleg hierover informeren en een
herziene capaciteitsplanning indienen.

4.2 Budget
Het project wordt uitgevoerd met beperkte middelen. De uurlonen van de projectleden worden
gedragen door de deelnemende organisaties. Hiervoor vindt geen verrekening plaats maar wel een
registratie ten behoeve van evaluatiedoeleinden. Voor de uitvoering van het project dient rekening
gehouden te worden met een budget van 1000 Euro i.v.m. vergaderkosten en komt ten laste van het
budget van de veiligheidsregio.
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Bijlage 1 Projectopdracht
Projectopdracht
Veiligheidsregio Hollands Midden
Betreft
Projectopdracht

Opdrachtgever
Opdrachtnemer
Gedelegeerde
opdrachtnemer tevens
“Gedelegeerde
opdrachtgever tbv
projectgroep”
Projectleider
Budgethouder
Aanleiding

Risico’s en
afhankelijkheden

Projectdoelstelling

Bereik

Financiën
Kwaliteitsverwachting
en
Projectbezetting

Datum
01-2012
Versie
1.2
Status
definitief
Herziening multidisciplinaire evaluatiesystematiek
 Stel een projectplan op voor de herziening van de
multidisciplinaire evaluatiesystematiek.
 Leg dit plan binnen vier weken na de goedkeuring van de
projectopdracht, door de Opdrachtgever, voor aan de
gedelegeerde opdrachtgever.
 Stel een projectteam samen om dit projectplan uit te voeren
Veiligheidsdirectie
Hoofdenoverleg VRHM
Voorzitter Hoofdenoverleg VRHM

Nog aan te wijzen door het hoofdenoverleg
projectleider
In 2008 is door het AB van de VR het document Proces van
evaluatie vastgesteld. Op dit moment dient geconstateerd te
worden dat het document niet overal of onvoldoende
geïmplementeerd is en dat de inhoud verouderd en op sommige
plaatsen onvoldoende is. Het document gaat vooral in op evalueren
via waarnemen tijdens de actie en maar beperkt in op evalueren
achteraf. In het hoofdenoverleg van 5 december 2011 is vervolgens
aan het kenniscentrum van de brandweer Hollands Midden
gevraagd om een projectopdracht te formuleren.
Afhankelijkheid: Binnen de brandweer HM is een project gestart om
te komen tot het mono leren van incidenten. De te ontwikkelen
methodiek dient aan te sluiten bij deze ontwikkeling en de reeds
binnen de disciplines gebruikte methodes.
Risico’s: Voor het (Multi-)evalueren dient goed het onderscheid
gemaakt te worden tussen leren en verantwoorden, en tussen
evalueren (na de actie) en waarnemen (tijdens de actie).
Het aanpassen en implementeren van de multidisciplinaire
evaluatiesystematiek. Tot het project behoort ook het opstellen van
criteria en een beslisschema om te komen tot het besluit van een
multidisciplinaire evaluatie evenals de omvang en vorm van de
evaluatie. De systematiek dient bruikbaar te zijn voor evaluaties van
oefeningen, geplande en ongeplande inzetten.
Tevens dient beschreven te worden aan welke kwaliteitseisen de
evaluator voor de diverse vormen en teams dient te voldoen.
Bij dit project zijn in ieder geval alle 4 de disciplines uit de VR
betrokken zowel vanuit de OTO, als de operationele als de
leerorganisatie kant.
Voor dit project is nog geen budget beschikbaar. In het projectplan
dient een begroting opgenomen te worden.
In het projectplan dient een realistische planning qua start,
doorlopptijd en benodigde capaciteit opgenomen te worden.
De projectgroep (aan te wijzen door het hoofdenoverleg )zal
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minimaal bestaan uit:
Projectleider
Projectsecretariaat
Projectredacteur
Vertegenwoordiger MDOTO
Vertegenwoordiger BGC
Vertegenwoordiger Brandweer
Vertegenwoordiger GHOR
Vertegenwoordiger Politie
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