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2. Toelichting op het besluit
In het Besluit veiligheidsregio’s staat dat veiligheidsregio’s elk jaar een oefening met een fictieve
ramp of crisis moeten houden waarbij de onderdelen van de hoofdstructuur van de
rampenbestrijding en crisisbeheersing gezamenlijk oefenen. Het doel van deze oefening is om te
toetsen of de hoofdstructuur van de crisisorganisatie in zijn geheel goed functioneert. Deze
oefening wordt aangeduid als systeemoefening.
De Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ) rapporteert in de Staat van de Rampenbestrijding of
veiligheidsregio’s voldoen aan deze wettelijke verplichting. Daarnaast gebruikt IVenJ de
uitkomsten van de systeemoefeningen om de kwaliteit van de rampenbestrijding van de
veiligheidsregio’s in beeld te kunnen brengen.
Systeemoefening VRHM
De organisatie van de systeemoefening is niet opgenomen in de werkplannen van de
multidisciplinaire werkgroepen VRHM voor het jaar 2013. Reden hiervoor was dat lange tijd het
idee was om de oefening Zuid-Hollandse veiligheidsregio’s, defensie en provincie Zuid-Holland
als systeemoefening te benutten (weken 44 en 45).
Met de verdere uitwerking van de defensieoefening is echter duidelijk geworden dat het geen
vanzelfsprekendheid meer is om deze oefening als systeemoefening voor de VRHM te gebruiken.
Belangrijkste constatering is dat de manier waarop de oefening inhoudelijk vorm wordt gegeven,
niet voldoet aan de belangrijkste eis die gesteld wordt aan een systeemoefening, namelijk dat alle
onderdelen van de hoofdstructuur gezamenlijk oefenen. Gezien de omvang van de oefening, de
vele partners en de al ingezette (oefen)capaciteit van de VRHM wordt het lastig deze oefening zo
in te richten dat deze gebruikt kan worden als systeemoefening VRHM.
Desondanks is de behoefte om een systeemoefening te houden in 2013 niet afgenomen.
Uit de SvR 2013 blijkt dat de VRHM nog voor een aantal verbeterpunten staat (als het gaat om
art. 2.5.1 besluit Veiligheidsregio). Juist door een systeemoefening in 2013 te houden met
bijbehorend evaluatierapport verkrijgt de VRHM een soort van ‘eind-/nulmeting’ van het
functioneren van de crisisorganisatie/hoofdstructuur in de huidige setting. Deze eind-/nulmeting
kan als kader voor toekomstige ontwikkelingen gebruikt worden (bijvoorbeeld om de prestaties
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van de huidige meldkamer te kunnen vergelijken met die van na de verhuizing naar De Yp of met
andere meldkamers).
Op basis van bovenstaande is besloten om de uitvoering van de systeemoefening 2013 begin
december door een extern bureau te laten organiseren volgens dezelfde opzet als in 2012.
Om jaarlijks een vergelijking te kunnen maken, wordt de systeemoefening vanaf 2014 als vast
onderdeel in het meerjaren oefenbeleidsplan opgenomen en met capaciteit en middelen binnen
de organisatie belegd. Daarbij wordt bekeken of één van de vier huidige
hoofdstructuuroefeningen zo georganiseerd kan worden dat deze oefening kan doorgaan als
systeemoefening.

3. Kader
-

-

Wet Veiligheidsregio: In artikel 57 van de Wet veiligheidsregio’s staat dat de Inspectie
Veiligheid en Justitie belast is met het periodiek toetsen van de uitvoering van de
rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Besluit Veiligheidsregio’s, Artikel 2.5.1: ‘het bestuur van de veiligheidsregio draagt er zorg
voor dat de onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing
jaarlijks gezamenlijk een oefening houden met een fictieve ramp of crisis’.

4. Implementatie en communicatie
De opdracht voor externe inhuur wordt verstrekt door de directeur VRHM als budgethouder. Het
benodigde budget wordt geschat op c.a. € 45.000 en wordt betaald uit de bestemmingsreserve
Samenwerken Loont, Gevolgen nieuwe Staat van de Rampenbestrijding.

5. Bijlagen
n.v.t.

6. Historie besluitvorming
DB 5-9-2013: kennis genomen van de notitie.
VD 15-07-2013: instemming met het advies de systeemoefening 2013 begin december door een
extern bureau te laten uitvoeren.
VD 10-06-2013: bespreking uitkomst Staat van de Rampenbestrijding incl. geplande acties
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