A.7

1. Samenvatting
Op 4 december 2014 is in de VRHM een onverwachte systeemtest (Zonnebloem) gehouden.
Hiermee voldoet de VRHM aan de wettelijke verplichting jaarlijks de hoofdstructuur van de
rampenbestrijding te oefenen. De resultaten van de systeemtest zijn door bureau Cuijpers
weergegeven in het rapport ‘toetsingskader Staat van de rampenbestrijding’. Daarnaast heeft
Cuijpers een evaluatieverslag opgesteld waarin een aantal aanbevelingen zijn opgenomen. Naast de
inhoudelijke thema’s bestaat er zorg over de wijze van organisatie van de systeemtest en de kwaliteit
en tijdigheid van de opgeleverde rapportages. De aanbevelingen worden opgepakt door de
Veiligheidsdirectie.
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3. Toelichting
Op basis van de Wet veiligheidsregio’ s dient elk jaar een systeemtest gehouden te worden voor de
gehele hoofdstructuur.Het Dagelijks Bestuur heeft op 15 april jl. het evaluatierapport en het
‘Toetsingskader Staat van de rampenbestrijding Systeemtest Zonnebloem 4 december 2014’
vastgesteld en besloten het ‘Toetsingskader Staat van de rampenbestrijding Systeemtest
Zonnebloem 4 december 2014’ aan te beiden aan de Inspectie Veiligheid en Justitie.
Op basis van deze evaluatie pakt de Veiligheidsdirectie de volgende, resterende aanbevelingen op:
a. alarmering (artikel 2.2.4 Besluit VR): het multidisciplinair meldkamerbeeld is niet binnen 5
minuten na alarmering gereed. Dit proces behoeft verbetering.
b. informatiemanagement: proces kan worden versterkt.
c. opschaling en mandaat: onduidelijkheid over het mandaat bij opschaling en de bevoegdheden in
GRIP 3 en 4 wegnemen.
d. diverse kleine onderdelen van werkprocessen of –afspraken kunnen worden verbeterd
(paragraaf 4 van het evaluatieverslag).
e. in de toekomst de verwachtingen, kwaliteit en inhoud/focus van de systeemtest én het
evaluatieverslag vooraf duidelijk maken voor het externe bureau dat de systeemtest organiseert.
f.
het opleveringsproces beter inregelen zodat rapportages sneller beschikbaar zijn.
g. in de toekomst de systeemtest breder te benutten.
Tevens pakt de Veiligheidsdirectie de oplossingsrichtingen n.a.v. de bevindingen van de voorzitter
VRHM op.

Achtergrond organiseren systeemtest
Op donderdag 4 december 2014 is er binnen de VRHM een systeemtest Zonnebloem georganiseerd.
Met deze systeemtest voldoet de VRHM aan haar wettelijke verplichting jaarlijks de hoofdstructuur
van de rampenbestrijding in zijn geheel en in onderlinge samenhang te beoefenen. Doel van de
systeemtest is om het functioneren van de crisisorganisatie en de kwaliteit van de crisisbestrijding
inzichtelijk te maken. De Inspectie Veiligheid en Justitie neemt de toetsingsresultaten op in de ‘Staat
van de Rampenbestrijding 2016’ (SvR2016).
Doel op te leveren rapportages
Er worden twee rapportages van de systeemtest Zonnebloem opgeleverd; een ‘Toetsingskader Staat
van de rampenbestrijding’ en een evaluatierapport.
In het ‘Toetsingskader Staat van de rampenbestrijding’ dat ontwikkeld is door de Inspectie, staan alle
wettelijke eisen en niet-wettelijke toetsingspunten die aan de veiligheidsregio’s gesteld worden en die
door de Inspectie worden onderzocht en waar in de Staat van de Rampenbestrijding 2016 een
oordeel over wordt gegeven.
De VRHM laat, aanvullend op het toetsingskader, een ‘eigen evaluatierapport voor intern gebruik’
opstellen waarin leerpunten/aanbevelingen staan die (kunnen) bijdragen aan het verbeteren van de
crisisorganisatie in de VRHM.
Aanbevelingen
Op basis van het toetsingskader en het evaluatieverslag kan geconcludeerd worden dat de
hoofdstructuur in hoge mate voldoet aan de wettelijke vereisten en niet-wettelijke toetsingspunten.
Toch zijn er, mede naar ook naar aanleiding van het evaluatierapport, enkele aanbevelingen m.b.t. de
werking van de hoofdstructuur en de systeemtest:
a.
alarmering (artikel 2.2.4 Besluit VR): het multidisciplinair meldkamerbeeld is niet binnen 5
minuten na alarmering gereed. Dit proces behoeft verbetering.
b.
informatiemanagement: proces kan worden versterkt.
c.
opschaling en mandaat: onduidelijkheid over het mandaat bij opschaling en de
bevoegdheden in GRIP 3 en 4 wegnemen.
d.
diverse kleine onderdelen van werkprocessen of –afspraken kunnen worden verbeterd
(paragraaf 4 van het evaluatieverslag).
e.
in de toekomst de verwachtingen, kwaliteit en inhoud/focus van de systeemtest én het
evaluatieverslag vooraf duidelijk maken voor het externe bureau dat de systeemtest
organiseert.
f.
het opleveringsproces beter inregelen zodat rapportages sneller beschikbaar zijn.
g.
in de toekomst de systeemtest breder te benutten.
Hieronder een korte toelichting per aanbeveling:
Ad a en b: De eerste 5 minuten na de opschaling geeft in de meldkamer een grote hectiek. De
calamiteiten coördinator (CaCo) blijkt tot op heden alleen in staat om de zogenaamde kladblokregels
uit GMS in het LCMS te zetten (via de OVI-tool). Er is geen compacte en overzichtelijke actuele
beschrijving van het multidisciplinaire beeld van het incident beschikbaar binnen de in artikel 2.2.4
Besluit VR gestelde 5 minuten. Dit punt komt terug in alle systeemtesten.
Over het informatiemanagement proces worden verschillende kleine aanbevelingen gedaan. Dit
betreft het bijvoorbeeld het helder maken van de rollen van IM en plotter, het samenspel tussen
operationeel leider/leider CoPi enerzijds en de informatiemanager anderzijds. Ook in de techniek voor
LCMS worden suggesties gedaan, bijvoorbeeld over het aanmaken van extra tabbladen in LCMS.
De afgelopen anderhalf jaar is veel geïnvesteerd in de functionarissen die een rol spelen in het
informatieproces bij een opgeschaald incident. Zo hebben de informatiemanagers ROT en CoPi, de
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informatiecoördinatoren ROT en de informatiemanagers BT een uitgebreide opleiding gehad. Voor de
komende periode staan nieuwe trainingen gepland. Daarbij wordt aandacht besteed aan de gehele
keten van netcentrisch werken en ook aan het versterken van het samenspel met de operationeel
leidinggevenden. Daarbij zal nadrukkelijk ook de rol en positie van de CaCo aan de orde zijn. Naar de
mening van de Veiligheidsdirectie hebben we op dit onderwerp de afgelopen periode goede stappen
gezet en gaat het proces de komende periode verder versterkt worden.
Ad c: In de opschaling in GRIP is er op papier niet geheel gehandeld conform de afgesproken
mandaten. De CaCo heeft opgeschaald naar GRIP 3 zonder een expliciet besluit van de
burgemeester. De opschaling naar GRIP 4 is conform de regeling gedaan na het besluit hiertoe door
de voorzitter.
In het evaluatieverslag wordt gesproken over onduidelijkheid over bevoegdheden in de overgang van
een GRIP 3 – situatie (BT) naar een GRIP 4 – situatie (RBT). Het kan inderdaad zo zijn dat er enige
tijd (maximaal 1 uur) verstrijkt voordat het RBT bijeen is, maar er is geen onduidelijkheid (bij zowel de
voorzitter VRHM als de operationeel leiders) dat zodra is opgeschaald naar GRIP 4, de voorzitter
VRHM in charge is. Dit punt behoeft dan ook geen verdere actie.
Ad d: In paragraaf 4 van het evaluatieverslag staan voor de verschillende teams uit de hoofdstructuur
allerlei aanbevelingen over werkprocessen en –afspraken (bijvoorbeeld over het hanteren van een
vaste vergaderaanpak, het gebruiken van LCMS-plot, het bewaken van uitgezette opdrachten en
acties). Al deze elementen komen aan de orde in de verschillende OTO-momenten van de
verschillende teams. Hier behoeft geen aparte actie op te worden gezet. Bij de voorbereiding van het
oefenprogramma worden deze aanbevelingen meegenomen door de werkgroep MDOTO.
Ad e en f: Met het bureau dat de systeemtest voor ons organiseert moeten in de toekomst de
afspraken over inhoud en kwaliteit van zowel de systeemtest als de rapportages worden
aangescherpt. Met name het evaluatieverslag is naar de mening van het Hoofdenoverleg
ondermaats. Een scherpere en meer diepgaande analyse kan het lerend vermogen van onze
crisisorganisatie vergroten. Door de werkgroep multi OTO wordt dit in de gesprekken over de
systeemtest van dit jaar meegenomen. Daarbij wordt ook het proces over de termijnen van oplevering
en validatie van de rapportages meegenomen.
Ad g: Er zijn kansen om de waarde van de systeemtest te vergroten door bij de inhoud van het
scenario bepaalde specifieke processen centraal te stellen (naast het testen van hoofdstructuur
conform het toetsingskader). Hier kan worden gedacht aan specifieke planvorming (gekoppeld aan
reële risico’s maar ook aan specifieke processen zoals SIS, crisiscommunicatie of
informatiemanagement.

Opmerkingen voorzitter
Naast de rapportages van het bureau Cuijpers heeft ook de voorzitter VRHM kort na de systeemtest
in een overleg met een aantal betrokkenen enkele aandachtspunten geformuleerd. Deze zijn deels
opgelost (zie hieronder):
1. De standaardtekst van het pagerbericht grip 4 aan burgemeesters wijzigen in die zin dat er als
eerste een handelingsperspectief op het bericht komt te staan: ‘Grip 4, zsm begeven naar RBT,
Rooseveltstraat 4a Leiden’. Daarna kan er voor zover noodzakelijk incidentinformatie worden
weergegeven.
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De opschaling naar GRIP 4 vindt plaats binnen het aangemaakte incident in GMS. Omwille van de
snelheid en de werkdruk van de GMK wordt geen ander incident aangemaakt voor een aparte
alarmering.
Wel zal nogmaals voorlichting worden gegeven aan de burgemeester wat het standaard
handelingsperspectief is bij een melding over een GRIP 3 (naar eigen crisisruimte) en GRIP 4
(naar het RCC in Leiden). Indien van dit standaard handelingsperspectief wordt afgeweken, zal dit
uiteraard wel apart worden gecommuniceerd.
2. Bij eerste mogelijkheid benadrukken dat gealarmeerde piketmedewerkers van ROT/RBT zich zo
spoedig mogelijk dienen te begeven naar het RCC in Leiden.
Zo spoedig mogelijk betekent per auto of taxi en niet met openbaar vervoer. De wettelijke
opkomsttijden zijn maximumtijden en geen streeftijden. Hoe eerder iemand aanwezig is, hoe
beter.
Dit is de reeds bestaande standaard afspraak en deze afspraak zal opnieuw worden
gecommuniceerd onder de piketmedewerkers.
3. Specifiek voor systeemoefening Zonnebloem: Uitzoeken waarom de politie extreem laat in het
RBT arriveerde. Is de alarmering hier wel goed gegaan?
De eenheidsleiding van de politie draagt geen pagers. Er vindt een interne alarmering plaats
vanuit het ROT. Deze heeft in de systeemtest niet tijdig plaatsgevonden. Bovendien was er
verwarring of er ook echt opgekomen moest worden (eventueel verklaarbaar omdat in de VRH
geen vergelijkbare systeemtest worden gehouden).
4. Vervangingsregeling RBT gemeentesecretaris (is secretaris Leiden, vanwege de afspraak dat de
Leidse ‘hofhouding’ meekomt met de voorzitter van de veiligheidsregio bij een grip 4), afspreken
met regiegroep gemeentesecretarissen en goed communiceren met Leidse mov’ers, die
verantwoordelijk zijn voor het zoeken van een vervanger. Wellicht ‘hard piket’ afspraken maken.
Tussen de AC’s bevolkingszorg (gemeentesecretarissen) is een zachte piketregeling afgesproken
om in deze functie te voorzien.
5. Vraag: worden de informatiemanagers (R)BT via OOV alert of dmv een pagerbericht
gealarmeerd?
De informatiemanagers (R)BT worden via de pager gealarmeerd (via de standaard alarmering bij
GRIP)
6. Algemene ondersteuning RBT ruimte (klaarmaken RBT ruimte en openzetten computers counter)
7 x 24 uur onderbrengen als taak bij een functionaris.
Gekeken wordt of via een afspraak vrije piketmedewerkers uit Leiden-Zuid (bekend met de locatie
en hebben toegang) beschikbaar zijn. Als achtervang kan mogelijk vanuit het ROT hierin worden
voorzien.
7. ICT ondersteuning RBT ruimte verbeteren (zie wellicht ook aandachtspunt 6).
Maandelijks vindt een controle plaats en worden updates uitgevoerd door medewerkers van de
afdeling ICT. Voor de ondersteuningsgroep zal een nadere kennismaking met de faciliteiten
worden georganiseerd (herhaling).
8. Regelmatig realistisch oefenen met logboekschrijvers, zodat zij direct aan de gang kunnen met de
goede dingen.
De logboekschrijvers worden standaard geoefend via de gemeentelijke oefeningen.
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4.

Implementatie en communicatie

De Veiligheidsdirectie houdt de implementatie van de aanbevelingen en de oplossingsrichtingen
n.a.v. de opmerkingen van de voorzitter, nauwgezet in de gaten en zal hierover terugkoppeling doen
aan het bestuur (via de reguliere controlevoortgangsrapportage).

4. Bijlagen
-

Toetsingskader Staat van de rampenbestrijding, systeemtest Zonnebloem, 4 december 2014,
versie 2.0
Evaluatieverslag Systeemtest Zonnebloem 4 december 2014, versie 3.0
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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 uit de Wet 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 op de site van de Inspectie VenJ beschikbaar geweest zodat
regio’s zich konden oriënteren en voorbereiden op het RADAR-onderzoek.
Met het opleveren van de ’Staat van de Rampenbestrijding’ in 2010 en in 2013 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 2016’ de methodiek veranderen.
Het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de rampenbestrijding is primair een regionale
verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid is expliciet wettelijk verankerd in artikel
2.5.1 van het Besluit veiligheidsregio’s. Hierin is bepaald dat het bestuur van de
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.
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 GRIP 3 en GRIP 4 incidenten. Om de veiligheidsregio’s een hulpmiddel te
bieden t.b.v. de zelfevaluatie heeft de Inspectie VenJ een zelfevaluatie-instrument ontwikkeld.
Dit instrument is aan de veiligheidsregio’s ter beschikking gesteld en is te raadplegen en te
downloaden op de website van de Inspectie VenJ (www.ivenj.nl).
Voor de oefeningen stelt de veiligheidsregio, op basis van het wettelijke kader, de
verbeterpunten uit de ‘Staat’ en haar eigen ambities en oefendoelen vast.
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De Inspectie VenJ heeft ervaring met het organiseren van (praktijk)toetsen waaraan de gehele
hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing integraal deelneemt. Het
observeren, analyseren en verslagleggen van dergelijke gebeurtenissen zijn kerntaken van de
Inspectie. De kennis en vaardigheden die de Inspectie VenJ in de afgelopen jaren heeft
opgedaan, deelt zij graag met de regio’s die op de voorgestelde wijze invulling willen geven
aan hun wettelijke oefenverplichting.
Om de regio’s te ondersteunen, stelt de Inspectie VenJ oefenscenario’s beschikbaar via de
‘Oefenbank multidisciplinair’ van het NIFV (www.oefenbank.nl). Ook geeft zij de
veiligheidsregio’s toegang tot haar pool van observatoren die ook aan de RADARpraktijktoetsen hebben deelgenomen. Daarnaast zal de Inspectie VenJ zelf aanwezig zijn bij
de oefeningen. Dit heeft primair tot doel om de gegevens uit het evaluatieverslag van de regio
te kunnen valideren, maar biedt ook de mogelijkheid tot (beperkte) ondersteuning van de
oefenstaf.
De Inspectie faciliteert de veiligheidsregio met een vragenlijst (groslijst) waarmee de
gegevens uit de oefening kunnen worden geordend tot een feitenverslag. Het aangeleverde
format van het feitenverslag zorgt ervoor dat het toetsingskader kan worden toegepast. Dit
biedt de mogelijkheid om een evaluatieverslag te maken dat een gevalideerd en volledig beeld
geeft van de actuele situatie in de veiligheidsregio. Deze gegevens gebruikt de Inspectie VenJ
voor de ‘Staat van de Rampenbestrijding’.
Het staat een veiligheidsregio vrij om gebruik te maken van het aanbod van de Inspectie
VenJ. Voor de Inspectie VenJ bestaat eventueel alsnog de mogelijkheid om een separate test
uit te voeren, vergelijkbaar met de eerder uitgevoerde RADAR-toetsen voor de ‘Staat van de
Rampenbestrijding 2010’.
Dit toetsingskader biedt ondersteuning bij de evaluatie van incidenten en oefeningen.
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Beschrijving systeemtest en doelen
Op donderdag 4 december 2014 heeft de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
een onverwachte systeemtest georganiseerd, genaamd Zonnebloem. Met deze
systeemtest voldoet de VRHM aan haar wettelijke verplichting jaarlijks de
hoofdstructuur van de rampenbestrijding te beoefenen.
Voor het opstellen van dit evaluatierapport zijn gebruikt:
Document
Regionaal Crisisplan Hollands
Midden.
Toetsingskader
Inspectie
Veiligheid & Justitie (IVenJ).

Oefening:

Relatie
Beschrijft de crisisorganisatie in
Hollands Midden.
Beschrijft de normen waaraan
getoetst wordt door IVenJ.

De systeemtest betrof een oefening voor de hoofdstructuur van de
Veiligheidsregio Hollands Midden. De teams die deelnamen aan de
oefening waren:
 De Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK).
 Het Commando Plaats Incident (CoPI).
 Het Regionaal Operationeel Team (ROT).
 De Teams Bevolkingszorg (TBZ) van Lisse en Hillegom.
 De Taakorganisatie Communicatie.
 Het Regionaal Beleidsteam (RBT).
Er zijn geen eerstelijns eenheden van de hulpdiensten gealarmeerd.
Bij deze systeemtest zijn vooraf werkafspraken gemaakt zoals het
aanrijden in PRIO3 (waardoor geen gebruik is gemaakt van optische
en geluidssignalen). De uiteindelijke opkomsttijden van het CoPI en
ROT wijken hierdoor af van een situatie waarbij de hulpdiensten met
optische- en geluidssignalen mogen aanrijden.
Een responscel heeft tegenspel geboden op basis van een fictieve
casus. De responscel heeft alle partijen, die niet aan de oefening
deelnamen gesimuleerd. Voorbeeld: Omstreeks 13.00 uur hebben tien
leden van de responscel onafgebroken 112 gebeld en een explosie
gemeld bij de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) tijdens het
Bloemencorso. Dit betekende de start van de oefening.
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Achtergrond Voorwaarden aan het scenario / incident waren:
1. Het gaat om een groot en complex incident.
scenario
2. Er ontstaat een groot aantal (potentiële) slachtoffers.
3. Het scenario is geschreven op basis van de volgende ramptypen:
 Verkeersongeval.
 De betrokkenheid van minimaal twee gemeenten.
Voor de systeemtest zijn deze ramptypen gecombineerd, zodat alle diensten
grootschalig in actie zouden moeten komen en opschaling tot GRIP 4
noodzakelijk was.

Scenario

De systeemtest speelde tegen de achtergrond van een fictief ongeval. Namelijk
twee explosies tijdens het Bloemencorso op zaterdag 3 mei 2014.
Door de explosies ontstond er chaos in de gemeenten Lisse en Hillegom.
Ook vielen er twee dodelijke slachtoffers en meerdere gewonden.

Meldingen

Burgers belden berichten door naar de meldkamer. De medewerkers van de
meldkamer stonden deze burgers te woord.
De vanuit de responscel gepleegde meldingen worden door de teams
afgehandeld.

Opschaling
en
alarmering

De opschaling en alarmering heeft als volgt plaatsgevonden:
GRIP-niveau
GRIP 1
GRIP 2
GRIP 3

GRIP 4

Tijdstip
13.10 uur:
CaCo schaalt zelfstandig op naar GRIP 1.
13.28 uur:
CaCo schaalt zelfstandig op naar GRIP 2.
13.50 uur:
OvD-P adviseert opschaling GRIP 3 aan CaCo en deze
neemt dit over.
14.03 uur:
CaCo wordt door OvD-P / politiecentralisten geïnformeerd:
opschaling naar GRIP 4.

Informatie- Alle teams binnen de hoofdstructuur gebruikten LCMS als primair instrument
management voor de netcentrische werkwijze. Alle teams leverden via LCMS een bijdrage
geleverd aan het totaalbeeld en de onderlinge informatie-uitwisseling en
communicatie.

Toetsingskader Staat van de Rampenbestrijding
Systeemtest Zonnebloem Veiligheidsregio Hollands Midden 4 december 2014.versie 3.0

5

Toetsingskader Staat van de Rampenbestrijding
Systeemtest Zonnebloem Veiligheidsregio Hollands Midden 4 december 2014.versie 3.0

6

Artikelen en normering
Wet
Artikel 39 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?
Ja. In het Regionaal Beleidsteam (RBT) waren de burgemeester van de gemeente
Lisse, de burgemeester van Noordwijkerhout en de locoburgemeester van Noordwijk
aanwezig.
De voorzitter van het team had telefonisch contact met de burgemeester van Hillegom.
De burgemeester van Teylingen is gealarmeerd, maar heeft zich niet gemeld. De
gemeente Teylingen was ook niet betrokken bij de ramp en het bloemencorso op
zaterdag.
 Bestaat het Regionaal Beleidsteam uit de hoofdofficier van Justitie die betrokken is of
dreigt te worden bij de ramp of crisis?
Ja, de Officier van Justitie was aanwezig in het RBT.
 Wordt de voorzitter van elk betrokken waterschap uitgenodigd deel uit te maken van
het beleidsteam?
Nee. Dit was voor dit scenario niet relevant.
 Heeft aan het Regionaal Beleidsteam een liaison Vitaal – RBT deelgenomen?
Nee. In deze casus was geen rol weggelegd voor een vitale sector.

Toetsingskader Staat van de Rampenbestrijding
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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 GRIP-regeling van de Veiligheidsregio Hollands Midden omvat alle
onderdelen van de hoofdstructuur, die vereist zijn bij een regionale opschaling.
Te weten: De meldkamer met een Calamiteitencoördinator, een Commando Plaats
Incident onder voorzitterschap van een Leider CoPI, een Regionaal Operationeel
Team met een Operationeel Leider, één of meer Teams Bevolkingszorg onder
voorzitterschap van een Leider TBZ en een Regionaal Beleidsteam met de voorzitter
van de veiligheidsregio zijn opgenomen in de opschalingsregeling.
 Zijn, gezien het scenario/incident, alle onderdelen van de hoofdstructuur opgekomen
zoals beschreven in artikel 2.1.1?
Ja. Tijdens de oefening zijn de volgende onderdelen opgekomen:
- Gemeenschappelijke Meldkamer.
- Commando Plaats Incident.
- Regionaal Operationeel Team.
- Team Bevolkingszorg gemeente Lisse.
- Team Bevolkingszorg gemeente Hillegom.
- (regionale) Taakorganisatie Communicatie.
- Regionaal Beleidsteam Veiligheidsregio Hollands Midden.

Toetsingskader Staat van de Rampenbestrijding
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Artikel 2.1.2 lid 1
Een commando plaats incident bestaat uit:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

een leider commando plaats incident;
een officier van dienst van de brandweer;
een officier van dienst van de geneeskundige hulpverlening;
een officier van dienst van de politie of van de Koninklijke Marechaussee;
een informatiemanager commando plaats incident en
een voorlichtingsfunctionaris commando plaats incident.

Normering:
 Bestaat het Commando Plaats Incident uit alle functionarissen zoals omschreven in
artikel 2.1.2 lid 1?
Ja. Het Commando Plaats Incident bestond uit de in artikel 2.1.2. lid 1 omschreven
functionarissen.
In de Veiligheidsregio Hollands Midden is standaard een Officier van Dienst
Bevolkingszorg (OvD-Bz) toegevoegd aan het CoPI.
 Heeft aan het CoPI een liaison Vitaal – CoPI deelgenomen?
Nee. In deze casus was er geen rol weggelegd voor een vitale sector.
Het CoPI heeft wel telefonisch contact gehad met de organisator van het
Bloemencorso en de Keukenhof.
 Bij afwezigheid van een informatiemanager, wordt in het Commando Plaats Incident
voorzien in de functionaliteit informatiemanagement?
Dit was niet van toepassing.
 Fungeert de Leider Commando Plaats Incident als een discipline overstijgend
(ontkleurd) leider?
Ja. De Leider CoPI heeft zich boven de kolommen opgesteld. Hij heeft aandacht
besteed aan alle belangen en kolommen en heeft leiding gegeven aan het CoPI.
De Leider CoPI heeft alle aanwezigen de ruimte te geven verhaal te doen en een
bijdrage te leveren. Hij heeft het overleg in goede banen geleid. Hij toonde initiatieven
zoals het bepalen van de prioriteiten (redding boven sporen) voor de inzet en het
bespreken van knelpunten.
De Leider CoPI heeft als ontkleurd leider opgetreden. De respons in de nabespreking
was in dat kader ook positief. Informatie werd gedeeld, alle belangen behandeld en
afgewogen; zeker wat betreft de eigen veiligheid (achterhalen oorzaak van de
explosies en afzetten gebieden) en de verdere taakverdeling tussen de CoPI’s en het
ROT (verdeling van schaarste in de middelen).
Toetsingskader Staat van de Rampenbestrijding
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Artikel 2.1.2 lid 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 gaf / de leden van het CoPI gaven samen sturing aan de inzet en
coördinatie tussen de disciplines.
 Is er bij de taakuitvoering van het Commando Plaats Incident sprake van afstemming
met andere betrokken partijen?
Nee. De organisatie van het Bloemencorso en de Keukenhof mogen als andere
betrokken partijen gezien worden. Zij spelen zeker een rol van betekenis. Al is het
alleen maar om ook te kunnen adviseren op basis van het vooraf vastgestelde integraal
operationeel plan.
 Is er bij de taakuitvoering van het Commando Plaats Incident sprake van advisering
van het Regionaal Operationeel Team?
o Is er contact tussen het Commando Plaats Incident en het Regionaal
Operationeel Team?
Ja. Het ROT is verzocht zich te buigen over een verdeling van middelen en de
gebiedsafbakening.
o Worden vanuit het Commando Plaats Incident adviezen gecommuniceerd
richting het Regionaal Operationeel Team, die tijdens de Commando Plaats
Incident vergadering naar voren zijn gebracht?
Ja. Het CoPI heeft het ROT geadviseerd hoe om te gaan met het af- en
toestromende publiek.

Toetsingskader Staat van de Rampenbestrijding
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Artikel 2.1.3 lid 1
Een Team Bevolkingszorg bestaat uit de door het college van burgemeester en wethouders
aangewezen functionarissen, van wie één functionaris is belast met de leiding van het team, één
functionaris met het informatiemanagement, en één functionaris met de coördinatie van de
voorlichting.

Normering:
Bestaat het Team Bevolkingszorg uit de functionarissen zoals is opgenomen in artikel 2.1.3,
lid 1?
Ja. Het Team Bevolkingszorg van de gemeente Lisse bestond uit:
- Leidinggevende Team Bevolkingszorg.
- Functionaris informatiemanagement.
- Functionaris belast met coördinatie van de Voorlichting / Crisiscommunicatie.
- Hoofd Publieke Zorg.
- Hoofd Omgevingszorg.
- Hoofd Ondersteuning.
- Hoofd Informatie.
- Medewerker (Preparatie) Nafase.
- Medewerker Openbare Orde en Veiligheid.
- Functionaris belast met de coördinatie van CRIB – Is Taakorganisatie Informatie. Hoofd
Informatie heeft medewerker SIS onder zich.
- Functionaris belast met de coördinatie van O&V - Is Taakorganisatie Publieke Zorg.
- Verslaglegger.
Ja. Het Team Bevolkingszorg van de gemeente Hillegom bestond uit:
- Leidinggevende Team Bevolkingszorg.
- Functionaris informatiemanagement.
- Functionaris belast met coördinatie van de Voorlichting / Crisiscommunicatie was
regionaal aanwezig in het actiecentrum / taakorganisatie in Lisse.
- Hoofd Publieke Zorg.
- Hoofd Omgevingszorg.
- Hoofd Ondersteuning.
- Medewerker Openbare Orde en Veiligheid.
- Functionaris belast met de coördinatie van CRIB – Is Taakorganisatie Informatie. Hoofd
Informatie heeft medewerker SIS onder zich.
- Functionaris belast met de coördinatie van O&V – Is Taakorganisatie Publieke Zorg.
- Verslaglegger.

Toetsingskader Staat van de Rampenbestrijding
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Artikel 2.1.3 lid 2
Een Team Bevolkingszorg heeft de volgende taken:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

het geven van voorlichting aan de bevolking;
het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking;
het verzorgen van nazorg voor de bevolking
het registreren van de slachtoffers,
het registreren van schadegevallen, en
het adviseren van het regionaal operationeel team.

Normering:
 Neemt het Team Bevolkingszorg de taken op zich zoals omschreven in lid 2 van het
artikel?
Ja. De leden van het Team Bevolkingszorg van de gemeente Lisse verdeelden de taken
zoals beschreven in het regionaal deelplan Bevolkingszorg. De acties voor
Communicatie werden daadwerkelijk bij de Taakorganisatie Communicatie weggezet.
De overige actiecentra namen geen deel aan de oefening. De berichten voor deze
teams zijn aan het responseteam doorgegeven.
Het TBZ ging actief op zoek naar informatie over het incident. Via de Medewerker
Openbare Veiligheid (MOV) is informatie verstrekt. Er was op dat moment geen
andere mogelijkheid, omdat het om een oefening ging. Het team probeerde op het
echte Twitter informatie te vinden. Inloggen op de mediasimulator met een Ipad /
Iphone wilde niet lukken. Een informatiemanager heeft het TBZ geïnformeerd over
het incident. Daarna gingen de leden van TBZ aan de slag. De MOV informeerde het
TBZ over de aanwezigheid van een Taakorganisatie Communicatie.
In de besluitenlijst van het TBZ zijn besluiten opgenomen over het regelen van
autobussen, het opvangen en het registreren van evacués en het regelen van
verkeersregelaars.
Gelet op de prioritering van de acties en het plaats-tijd-tempo van de casus (acute fase
met een extreem onveilige situatie) was het te vroeg om aandacht te besteden aan
nazorg voor de bevolking en het registreren van schade. Het team heeft goed vooruit
gekeken naar de acties die mogelijk nodig zijn.

Toetsingskader Staat van de Rampenbestrijding
Systeemtest Zonnebloem Veiligheidsregio Hollands Midden 4 december 2014.versie 3.0

12

 Worden afhankelijk van het scenario de benodigde deelprocessen gestart zoals:
o Voorlichting?
Ja. Het proces Communicatie was opgestart in de gemeente Lisse met de
regionale pool en heeft daar invulling gegeven aan de voorlichtingstaken.
Zo was er een handelingsperspectief opgesteld en zijn omgevingsanalyses met
een advies gemaakt.
o Opvang & Verzorging?
Ja. Het Hoofd Publieke Zorg was gestart met het laten opvangen en verzorgen
van de evacués in de opvanglocaties.
o CRIB?
Ja. Het Hoofd Informatie was gestart met het laten registreren van de evacués
en heeft in LCMS gezien, dat SIS was opgestart.
 Is er bij de taakuitvoering van het Team Bevolkingszorg sprake van advisering van het
Regionaal Operationeel Team?
o Is er contact tussen het Team Bevolkingszorg en het Regionaal Operationeel
Team?
Ja, er is na elke TBZ-vergadering telefonisch contact geweest tussen de
voorzitter van het TBZ en AC Bevolkingszorg in het ROT. Tijdens dit contact
zijn adviezen van het TBZ richting het ROT gegeven (bijvoorbeeld over de
locatie van de opvanglocatie).
o 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. In overleg met het ROT was even onduidelijkheid over de opvanglocatie. In
het TBZ werd direct besloten om het voorstel van het ROT te benoemen als
tweede opvanglocatie speciaal voor lichtgewonden.
De besluiten werden gebaseerd op basis van de informatie die via de voorzitter
uit het ROT kwam en het beeld dat via LCMS beschikbaar was bij de
informatiecoördinator.
Het TBZ heeft ook enkele beslispunten aangedragen aan het ROT waaronder:
 Wat te doen met een overvraag aan opvangcapaciteit?
 Of het ROT een gebiedsbepaling wilde maken zodat het TBZ het gebruik
van een noodbevoegdheid van de burgemeester verder kon voorbereiden.
 Het besluit om te komen tot een advies voor een opvanglocatie werd in de
eerste vergadering al genomen.

Toetsingskader Staat van de Rampenbestrijding
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Artikel 2.1.4 lid 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, en
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. Het Regionaal Operationeel Team bestond uit de volgende functionarissen:
- Regionaal Operationeel Leider.
- Hoofd sectie brandweer.
- Medewerker sectie brandweer.
- Hoofd sectie politie.
- Medewerker sectie politie.
- Hoofd sectie GHOR.
- Medewerker GHOR.
- Hoofd sectie Bevolkingszorg.
- Medewerker sectie Bevolkingszorg.
- Hoofd Informatiemanagement.
- Informatiecoördinator.
- Plotter.
- Communicatieadviseur.
- Medewerker Communicatie.
- Secretaris ROT.
Nota bene: In de Veiligheidsregio Hollands Midden heet het hoofd sectie Algemeen
Commandant en de medewerker sectie heet staffunctionaris.
 Bestaat een sectie minimaal uit een hoofd sectie (welke zitting neemt in de plenaire
sessie) en één medewerker?
Ja, alle secties waren vertegenwoordigd met een hoofd sectie en een medewerker.
 Heeft aan het ROT een liaison Vitaal – ROT deelgenomen?
Nee. In deze casus speelden de vitale sectoren geen rol.
Ja. De liaison Defensie was aanwezig conform de standaardprocedure ROT.

Toetsingskader Staat van de Rampenbestrijding
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Artikel 2.1.4 lid 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 Regionaal Operationeel Team was in charge voor de operationele diensten en
teams.
 Is er bij de taakuitvoering van het Regionaal Operationeel Team sprake van
afstemming met andere betrokken partijen?
Ja. Er was afstemming gezocht en geweest met de organisatie van het Bloemencorso
en de Keukenhof.
 Is er bij de taakuitvoering van het Regionaal Operationeel Team sprake van advisering
van het Regionaal Beleidsteam / Gemeentelijk Beleidsteam?
o Is er contact tussen het Regionaal Operationeel Team en het Regionaal
Beleidsteam / Gemeentelijk Beleidsteam?
Ja. De Operationeel Leider ging na iedere ROT-vergadering naar de RBTvergadering en heeft de situatie toegelicht.
o Worden er vanuit het Regionaal Operationeel Team adviezen richting het
Regionaal Beleidsteam / Gemeentelijk Beleidsteam gecommuniceerd?
Ja. De Operationeel Leider ging na iedere ROT-vergadering naar de RBTvergadering en heeft de leden van het team geadviseerd.

Toetsingskader Staat van de Rampenbestrijding
Systeemtest Zonnebloem Veiligheidsregio Hollands Midden 4 december 2014.versie 3.0

15

Artikel 2.1.5 lid 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. Het Gemeentelijk Beleidsteam van Lisse is wel gealarmeerd
bij de GRIP 3 (13.50 uur). Om 14.03 is opgeschaald naar GRIP 4. Het GBT is formeel
niet bijeen geweest.
 Heeft aan het GBT een liaison Vitaal – GBT deelgenomen?
Dit is niet van toepassing. Het Gemeentelijk Beleidsteam is niet bijeengekomen.

Artikel 2.1.5 lid 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. Het Gemeentelijk Beleidsteam is niet bijeengekomen.
 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. Het Gemeentelijk Beleidsteam is niet bijeengekomen.
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Alarmering
Artikel 2.2.2 lid 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?
Ja. In het Regionaal Crisisplan van de Veiligheidsregio Hollands Midden is
opgenomen: ‘De calamiteitencoördinator (CaCo) is bevoegd om de
meldkamerprocessen aan te sturen’.
 Is deze functie vanaf het moment van grootschalige alarmering ingevuld?
Ja. Bij de alarmering was een CaCo aanwezig op de meldkamer. Hij heeft
onmiddellijk de opschaling aan de tafels doorgegeven.
 Voert de functionaris de volgende drie elementen van zijn taakomschrijving uit:
1. Informatie vragen, halen en brengen?
Ja. De CaCo was actief in het halen en brengen van informatie tussen de
disciplines. Daarbij werd opgemerkt dat de CaCo meer naar blauw neigde te
trekken en voornamelijk van daaruit zijn beeld maakte.
2. Bewaken van het opschalingniveau. I.c. er voor zorgen dat elke dienst van het
juiste opschalingsniveau op de hoogte is?
Ja. CaCo overwoog voortdurend of opschaling naar een ander GRIP-niveau
nodig was en reageerde adequaat op ontwikkelingen, die hier aanleiding toe
gaven. De OvD-P stelde voor om naar GRIP 3 op te schalen.
De opschaling tot en met GRIP 3 werd met de medewerkers in de meldkamer
gedeeld.
Om 14.03 uur stelde de OvD-P ook voor om naar GRIP 4 op te schalen. Het
duurde hier langer (14.21 uur), voordat de ambulancedienst op de hoogte was
van de opschaling.
3. 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?
Ja. De informatie op de meldkamer was eenduidig of betrof een vraag, waarop
een antwoord gezocht werd. Tegenstrijdige informatie en een mogelijk daarop
volgende correctieve maatregel zijn niet waargenomen.
Toetsingskader Staat van de Rampenbestrijding
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Artikel 2.2.3 lid 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.
GRIP-niveau

Tijdstip bekend op
meldkamer

Tijdstip aanvang
alarmering

GRIP 1

13.10

13.12

GRIP 2

13.28

13.30

GRIP 3

13.50

13.51

GRIP 4

14.03

14.051

 Wordt de burgemeester of in het geval artikel 39 van de wet van toepassing is, de
voorzitter van de veiligheidsregio en worden de betrokken burgemeesters
geïnformeerd?
Ja.
 Voorzitter veiligheidsregio.
 Locoburgemeester Noordwijk.
 Burgemeester Noordwijkerhout.
 Burgemeester Lisse.
 Burgemeester Hillegom.
Nee.
 Burgemeester Teylingen is wel gealarmeerd, maar heeft zich niet gemeld.

1

14.21 uur voor de ambulancedienst.
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Artikel 2.2.3 lid 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. Specialistische diensten (EOD, Politie dienst luchtvaart.) en andere functionarissen
(TEV, AGS) werden lopende het incident gealarmeerd c.q. geïnformeerd. Dit gold in
feite voor alle disciplines.

Artikel 2.2.4
Binnen vijf minuten nadat is vastgesteld dat is voldaan een 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 beschrijving van het incident gereed?
Nee. LCMS bevatte geen actueel multidisciplinair meldkamerbeeld of
incidentbeschrijving. De automatische kopie van het GMS kladblok in LCMS was
hiervoor geen reëel alternatief. De informatiemanager van het CoPI heeft wel gebruik
gemaakt van de GMS kladblok.
 Is deze beschrijving schriftelijk beschikbaar?
Nee. Er is geen beschrijving.
 Worden sleutelfunctionarissen voorzien van deze beschrijving?
Nee. Er is geen beschrijving.
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Opschaling
Artikel 2.3.1 onderdeel a
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.

Normering:


Is het Commando Plaats Incident binnen dertig minuten gestart met de eerste
werkzaamheden?
Ja. Tussen alarmering CoPI (13.11 uur) en aankomst laatste vaste CoPI-lid
(aankomst politie 14.11 uur) zijn meer dan 30 minuten verstreken. Dat neemt niet
weg, dat er beeldvorming op basis van thema’s plaatsvond, tussen de aanwezige
CoPI-leden volop overleg is geweest en zaken in gang zijn gezet (brandbestrijding
/ redding).
Er mocht niet met optische en geluidssignalen worden gereden.

Functionaris

Tijdstip
aankomst

Start meteen met
werkzaamheden*

Functie

Naam

Leider CoPI

Alexander Kruisman

14.01 uur

Ja

Leider processen van de
brandweer (OvD-B)

Hanneke Bergsma (HOvDB)
Herbert Willemse (1e
OvD-B)
Adrie v.d. Plas (2e OvD-B)
Dhr. Debisarum

13.40 uur
13.25 uur

Ja
Ja
Ja

14.03 uur
14.11 uur

Ja

Jan Swartsenburg

13.54 uur

Ja

Boudewijn Bogaards

13.41 uur

Ja

Peter Kessels

13.32 uur

Ja

Pieter Vletter

13.35 uur

Ja

Leider processen van de
politie (OvD-P)
Leider processen van de
geneeskundige
hulpverlening (OvD-G)
Informatiemanager
Een voorlichtingsfunctionaris
Leider v.d. processen van
de gemeente (OvD-Bz)
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Artikel 2.3.1 onderdeel b
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:
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;

Normering:


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.

Functionaris
Functie

Naam

Tijdstip
aankomst

Start meteen met
werkzaamheden*

Tijdstip
gestart met
activiteiten

13.37

Ja

13.37

Regionaal Operationeel
Leider

Hans Zuiddijk

Hoofd sectie brandweer

Bas de Leeuw

14.14

Ja

Medewerker sectie
brandweer

Richard
Vergouwen

13.20

Ja

Hoofd sectie politie

E. Mooy

13.42

Ja

Medewerker sectie politie

Elly Wopereis

13.33

Ja

Hoofd sectie GHOR

Alma Dijkstra

13.45

Ja

Medewerker sectie
GHOR
Hoofd sectie
Bevolkingszorg
Medewerker sectie
Bevolkingszorg
Communicatie adviseur
ROT
Voorlichtingsfunctionaris
Hoofd
Informatiemanagement

Ernst Dijkstra
Pieter Jeroense
Monica van
Duin
Ingrid van de
Berg
Anne-Marie
van der Bent
Lilian Weber

13.23

Tijdstip niet
Ja
waargenomen.
14.13
Ja
13.55

Ja

13.33

Ja

13.53

Ja

13.17

Ja
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Medewerker
informatiemanagement /
Plotter

13.34

Ja

Ed Hulscher

Secretaris ROT

Ingeborg
Wegman

13.22

Ja

Medewerker defensie

Hans Lenten

14.02

Ja

Informatiecoördinator

Peter Kunnen

14.41

Ja

13.41

Helen Kortekaas

13.44

Ja

13.44

Secretaris (behorend tot
stafsectie IM)
NB collega: Ingeborg had
geen piket maar heeft
geholpen met opstarten
(13:21 uur)


Is de leidinggevende van de sectie Informatiemanagement binnen dertig minuten
begonnen met het verzamelen van informatie t.b.v. het Regionaal Operationeel
Team?
Ja. Zodra de leidinggevende van de sectie Informatiemanagement binnenkwam
(13.17 uur), startte zij -samen met de secretaris (13.22 uur)- met het verzamelen
van informatie. De plotter startte kort daarna met het maken van een plot en het
daaraan toevoegen van de beschikbare informatie.

Artikel 2.3.1 onderdeel c
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:
c. De voorlichtingsfunctionaris regionaal operationeel team binnen dertig minuten;

Normering:
 Is de voorlichtingsfunctionaris binnen dertig minuten begonnen met de uitvoering van
taken?
Ja.
Communicatie adviseur
ROT

Ingrid van den
Berg

13.33

Ja
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Artikel 2.3.1 onderdeel d
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:
d. De sectie informatiemanagement van een regionaal operationeel team binnen veertig
minuten.

Normering:
 Is de sectie Informatiemanagement met minimaal één medewerker binnen veertig
minuten begonnen met het verzamelen van informatie voor het Regionaal
Operationeel Team?
Ja
De onderstaande medewerkers waren binnen veertig minuten begonnen:
13.17
Ja
Hoofd Informatiemanagement
Lilian Weber
Secretaris ROT
Medewerker
informatiemanagement / Plotter
Secretaris (behorend tot stafsectie
IM)
NB collega: Ingeborg had geen
piket maar heeft geholpen met
opstarten (13.21 uur)

Ingeborg
Wegman
Ed Hulscher

Helen Kortekaas

13.22

Ja

13.34

Ja

13.44

Ja

13.44

Om 13.21 uur zijn informatiemanager en secretaris samen aanwezig en gaan direct aan de slag
met vullen van het systeem. Het Hoofd Informatiemanagement (IM) sprak ook veelvuldig met
functionarissen van de andere stafsecties om informatie te verkrijgen en verifiëren.

Toetsingskader Staat van de Rampenbestrijding
Systeemtest Zonnebloem Veiligheidsregio Hollands Midden 4 december 2014.versie 3.0

23

Artikel 2.3.1 onderdeel e
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:
e. De overige secties van een regionaal operationeel team binnen zestig minuten.

Normering:
 Zijn de overige secties met minimaal één medewerker binnen zestig minuten na
afkondiging van de opschaling begonnen met de uitvoering van hun taken?
Ja. Iedere sectie was in de plenaire sessie vertegenwoordigd. Daarnaast bevond zich in
de buitenring per sectie tenminste één medewerker. Tijdens de ROT-vergaderingen
konden per sectie de te initiëren en lopende zaken worden afgehandeld.

Artikel 2.3.1 onderdeel f
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:
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.

Normering:
 Is het Team Bevolkingszorg binnen negentig minuten na afkondiging van de
opschaling begonnen met de uitvoering van hun taak?
Ja voor het TBZ van de gemeente Lisse (zie tabel).
Ja voor het TBZ van de gemeente Hillegom (zie tabel).
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Functionaris / TBZ Lisse
Functie

Naam

Leidinggevende Team
Bevolkingszorg

Annelie Jonquiere

Functionaris
informatiemanagement
Hoofd Publieke Zorg
Medewerker Openbare Orde
en Veiligheid (Volgens het
Regionaal Crisisplan
Holland Midden maakt de
MOV deel uit van het TBZ)

Dirk Pronk
Ilse Dirven

René Knaap

Tijdstip

Start meteen met

aankomst

werkzaamheden*

13.40 uur

Ja, is direct begonnen
met de inrichting van de
TBZ-ruimte
Ja, logde direct in op de
LCMS-laptop
Ja.
Ja, heeft direct via
alarmeringscomputer de
gemeentelijke organisatie
gealarmeerd en hielp
daarna met de inrichting
van de TBZ-ruimte

14.20 uur
13.45 uur
13.35 uur;
Hij was via de
pager de
melding van
GRIP1
ontvangen.

Ja.
Functionaris belast met
coördinatie van de
voorlichting
Functionaris belast met de
coördinatie van CRIB / SIS
Functionaris belast met de
coördinatie van O&V
Hoofd Ondersteuning
Hoofd Omgevingszorg

Ester Oosterhout

13.55 uur

Niet van toepassing in
verband met
SlachtofferInformatieSystematiek (SIS).
Niet van toepassing in
verband met de opzet
van de oefening.

Niet van
toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van
toepassing.

Niet van toepassing.

13.52 uur

Ja, is direct begonnen
met de inrichting van de
TBZ-ruimte
Ja, is direct begonnen
met de inrichting van de
TBZ-ruimte
Ja. Hoewel hij eigenlijk
vakantie had, heeft hij
deelgenomen aan de
oefening.
Ja, ging direct aan de
slag met beschikbare
laptop om die klaar te
maken voor
verslaglegging.
Ja, schuift direct aan om
deel te nemen aan het
TBZ.

Roos Hermans

Nico Brink

13.40 uur

13.45 uur
Hoofd Informatie

Martin Randsdorp
13.40 uur

Verslaglegger

Roelien Meiresonne

Teamleider / projectleider
Nafase

Marjan Breukelman

15.10 uur
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Functionaris / TBZ Hillegom

Tijdstip

Start meteen met

Functie

Naam

aankomst

werkzaamheden*

Leidinggevende Team
Bevolkingszorg

Hans Deul

14.15 uur

J

Informatie coördinatoren
(afkomstig uit de regionale
pool).

Claudia Baars

15.00 uur

J

Wim Hoogwerf

15.30 uur

J

Maaike Pippel

14.15 uur

J

Henk Goettsch

14.35 uur

J

Dhr. Van Dooren

14.15 uur

J

J.van der Weijden

14.15 uur

J

H. J. Schalk

14.15 uur

J

15.40 uur

J

15.10 uur

J

Niet van
toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van
toepassing.

Niet van toepassing.

Hoofd Publieke Zorg
Hoofd Omgevingszorg
Hoofd Ondersteuning

Ondersteuners
Medewerker Openbare
Orde en Veiligheid
(Volgens het Regionaal
Crisisplan Holland Midden
maakt de MOV deel uit van
het TBZ)
Notuliste

Functionaris belast met
coördinatie van de
voorlichting

Functionaris belast met de
coördinatie van CRIB
Functionaris belast met de
coördinatie van O&V

Sigrid Kunnen

Silvia Wessel
Niet aanwezig / is
vertegenwoordigd
in de (regionale)
Taakorganisatie
Communicatie in
Lisse. Deze
taakorganisatie
neemt gehele
communicatie voor
haar rekening.
Niet van toepassing in
verband met
SlachtofferInformatieSystematiek (SIS).
Niet van toepassing in
verband met de opzet
van de oefening.
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 Is de functionaris die belast is met de coördinatie van de voorlichting binnen dertig
minuten na afkondiging van de opschaling gestart met de taakuitvoering?
Ja.
Functionaris belast met
coördinatie v.d. voorlichting

Ester Oosterhout

13.35 uur

Piket Hoofd Taakorganisatie Communicatie, Ester Oosterhout, was direct na alarmering met
werkzaamheden gestart. Zij was werkzaam in Lisse. Tijdstip aanvang werkzaamheden 13.35
uur.
Suzanne de Jong heeft de rol als plaatsvervangend Hoofd Taakorganisatie Communicatie op
zich genomen, was na alarmering vanuit Voorhout naar Lisse gekomen. Ze was na alarmering
direct gestart met haar werkzaamheden. Ze had voor vertrek uit Voorhout al acties uitgezet.
Werkafspraak binnen Taakorganisatie Communicatie is dat plaatsvervangend Hoofd
Taakorganisatie Communicatie deelneemt aan het TBZ.

Artikel 2.3.1 onderdeel g
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:
g. een gemeentelijk beleidsteam binnen zestig minuten vanaf het moment dat de
burgemeester het beleidsteam bijeen heeft geroepen.

Normering:
 Is het Gemeentelijk Beleidsteam binnen zestig minuten na afkondiging van de
opschaling gestart met de eerste werkzaamheden?
Dit is niet van toepassing. Het Gemeentelijk Beleidsteam is niet bijeengekomen.
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Informatiemanagement
Artikel 2.4.1 lid 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. In het Regionaal Operationeel Team was de Informatiemanager verantwoordelijk
voor het maken van een centraal totaalbeeld. Zij werd ondersteund door een
informatiecoördinator, een plotter en een secretaris. Ze maakten daarvoor onder
andere gebruik van LCMS en de mondelinge aanvullingen door andere leden van het
ROT.
 Voert dit onderdeel dit in de praktijk ook zo uit?
Ja. De sectie Informatiemanagement van het ROT had in het eerste blad van LCMS
(situatiebeeld) een totaalbeeld geschetst, dat naar aanleiding van nieuwe informatie
regelmatig werd in- en / of aangevuld. Daarbij hebben de leden van de sectie gebruik
gemaakt van de beelden binnen alle secties en teams.
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Artikel 2.4.1 lid 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.

Normering:
 Is alle relevante informatie (scenarioafhankelijk) opgenomen in het totaalbeeld?
Gedeeltelijk.
De teams hebben relevante informatie opgenomen. Bij de verwerking van deze
gegevens was binnen het ROT een goede samenwerking en continu overleg tussen de
informatiecoördinator en de plotter. Deze laatste signaleerde veel en gaf dit aan de
informatiecoördinator terug.
Tijdens de systeemoefening is de meldkamer blijven werken vanuit een eigen LCMSactiviteit. Informatie (bijvoorbeeld knelpunten en prognoses) uit de activiteit die de
crisisteams gebruikt heeft, heeft de meldkamer niet bereikt. Er was geen alternatief
(telefonisch) contact tussen CaCo en informatiemanagers uit de crisisteams
waargenomen, waarbij informatie gedeeld en acties afgestemd werd.
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 Is de informatie gegroepeerd per samenhangend thema (incident, hulpverlening,
prognose en aanpak, maatregelen en resultaten ervan) en rond de zwaartepunten van
de bestrijding?
Ja. De indeling in LCMS was hierbij leidend voor de opbouw van informatie. Hierbij
werd aandacht besteed aan de getroffenen, de aard van het incident, de gevolgen voor
de omgeving, de risico’s, de bereikbaarheid, de communicatie, de meteo en een
vergaderschema. Deze kwamen overeen met de bovengenoemde genoemde thema’s .
Artikel 2.4.1 lid 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. Er werd gewerkt met de netcentrische webapplicatie 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. Er was kort sprake van tegenstrijdigheden in de informatie. Op een gegeven
moment was er onduidelijkheid over het aantal slachtoffers. Dit werd onmiddellijk
door de informatiecoördinator met de medewerker van de GHOR kortgesloten.
Ook de plotter gaf op een bepaald moment aan over tegenstrijdige informatie te
beschikken: dit ging over een tweede CoPI. Dit werd aangepakt door overleg tussen de
Informatiemanager (IM), de Informatiecoördinator (IC) en de plotter.
Er werd steeds direct geschakeld. Ook stuurde de IM strak aan op het checken /
verifiëren van gegevens door de IC.
 Gezien de planvorming van de regio en het scenario, zijn alle vereiste partijen
aangesloten?
Ja. Binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden waren aangesloten:
 Gemeenschappelijke Meldkamer.
 Commando Plaats Incident.
 Regionaal Operationeel Team.
 Regionaal Beleidsteam.
 Teams Bevolkingszorg van alle gemeenten.
 (Regionale) Taakorganisatie Communicatie.
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Artikel 2.4.2 lid 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:
 Houden alle onderdelen a t/m e een eigen beeld bij?
a. Nee. De meldkamer hield een overzicht bij van ingezette eenheden. Daarnaast
werden de kladblokregels vanuit het GMS één op één opgenomen in LCMS. Het
betrof niet een gestructureerd eigen beeld.
b. Ja. Het CoPI hield een eigen beeld bij door alle relevante informatie te noteren op
het whiteboard. Het CoPI had een totaal beeld van het incident met vier bussen.
c. Niet van toepassing.
d. Ja. Het TBZ van de gemeente Lisse hield een beeld bij in LCMS. De besluiten zijn
direct vertaald naar actie die door de verslaglegger opgenomen werden in een
actielijst. Deze actielijst werd na de 2de vergadering voor een ieder geprojecteerd op de
muur.
e. Ja. Het ROT hield het beeld bij in LCMS. Daarnaast werd ook andere relevante
informatie (zoals slachtofferbeeld, meteogegevens et cetera) bijgehouden in het
tabblad van het ROT.
Aanvulling f. Ja voor het RBT. De Operationeel Leider heeft mondeling een
totaalbeeld aan het RBT gegeven. Ook waren er totaalbeelden beschikbaar in het
LCMS.
 Heeft het gemeentelijk beleidsteam van de brongemeente een totaalbeeld ter
beschikking gekregen?
Niet van toepassing.
 Is er mede op basis van het ontvangen totaalbeeld door het Gemeentelijk Beleidsteam
een besluitenlijst opgesteld?
Niet van toepassing.
 Heeft het Regionaal Beleidsteam een totaalbeeld ter beschikking gekregen?
Ja. Naast het uitwisselen via LCMS heeft de Operationeel Leider mondeling in het
Regionaal Beleidsteam een totaalbeeld gepresenteerd.
 Is er mede op basis van het ontvangen totaalbeeld door het (Regionaal) Beleidsteam
een besluitenlijst opgesteld?
Ja. Op basis van het ontvangen totaalbeeld zijn er besluiten genomen en is er door de
logboekschrijver een besluitenlijst bijgehouden.
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Artikel 2.4.2 lid 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:
 Bestaat het eigen beeld van de onderdelen zoals bedoeld in artikel 2.1.1 onderdelen a
tot en met e uit:
o Beschikbare gegevens over de ontwikkeling van een incident?
a. Ja voor de meldkamer. In GMS kladblok was vrijwel alle informatie die in het
scenario stond terug te vinden. Meldingen zijn dus binnengekomen en verwerkt.
b. Ja voor het CoPI.
c. Niet van toepassing.
d. Ja voor het TBZ.
e. Ja voor het ROT.
o Beschikbare gegevens over de effecten van een incident?
a. Ja voor de meldkamer. In GMS kladblok stond een chronologisch overzicht van
de effecten van het incident.
b. Ja voor het CoPI. Risico’s en mogelijke herhaling (gevaarlijke stoffen?) werden
besproken in het CoPI. Niet is waargenomen of dit ook buiten de overleggen van
het CoPI besproken werden.
c. Niet van toepassing.
d. Nee, zodra extra behoefte was naar extra informatie werd er naar gezocht.
Bijvoorbeeld de veiligheidscontour rondom de ontploffing.
e. Ja voor het ROT.
o De risico’s voor de veiligheid van de hulpverleners in het getroffen gebied?
a. Ja voor de meldkamer. In GMS kladblok werd regelmatig aandacht gevraagd
voor mogelijke herhaling van explosies. Dreigementen via telefoon of twitter
werden vermeld.
b. Ja voor het CoPI. Inzet van de hulpverleners werd gemonitord: Wat is veilig
en wat is onveilig?
c. Niet van toepassing.
d. Ja voor het TBZ. Bijvoorbeeld het navragen naar de veiligheidscontour.
e. Ja voor het ROT.
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o De risico’s voor de veiligheid van de personen in het getroffen gebied?
a. Ja voor de meldkamer. Het GMS kladblok vermelde de explosies, de aanwezige
branden, de effectgebieden en het mogelijke aantal personen in het getroffen
gebied.
b. Ja voor het CoPI. Er werd gemonitord: Wat is veilig en wat is onveilig?
c. Niet van toepassing.
d. Ja voor het TBZ. Bijvoorbeeld het navragen naar de veiligheidscontour.
e. Ja voor het ROT.
o De aanpak van het incident?
a. Ja voor de meldkamer. In GMS kladblok was informatie terug te vinden over de
aanpak met betrekking tot de branden en de slachtoffers (gewondennesten, de
opvanglocaties en de verschillende ‘doelgroepen’ voor de hulpverlening).
b. Ja voor het CoPI.
c. Niet van toepassing.
d. Niet van toepassing voor het TBZ.
e. Ja voor het ROT.
o De daarvoor benodigde mensen?
a. Ja voor de meldkamer. In GMS kladblok was een overzicht van de ingezette
eenheden opgenomen. En meldingen over behoefte aan bepaalde (specialistische)
eenheden.
b. Nee voor het CoPI.
c. Niet van toepassing.
d. Niet van toepassing voor het TBZ. De actiecentra bepaalden de benodigde
mensen.
e. Ja voor het ROT.
o De daarvoor benodigde middelen?
a. Ja voor de meldkamer. Bijvoorbeeld aangepast vervoer voor gehandicapten.
b. Nee voor het CoPI.
c. Niet van toepassing.
d. Niet van toepassing voor het TBZ. De actiecentra bepaalden de benodigde
middelen.
e. Ja voor het ROT.
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Artikel 2.4.2 lid 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 van de onderdelen zoals bedoeld in artikel 2.1.1 onderdeel a tot en
met e binnen tien minuten verwerkt en zo mogelijk geverifieerd.
a. Ja voor de meldkamer. In GMS kladblok was vrijwel alle informatie die in het
scenario stond terug te vinden.
b. Ja voor het CoPI. Belangrijke informatie werd tijdens en na de overleggen in
LCMS gezet. De Leider CoPI werd hierin gekend en leest mee in de momenten tussen
de overleggen over de schouder van de informatiemanager. Het invoeren van een
namenlijst vergde veel tijd.
Overleg CoPI 1: 14.25 uur.
Overleg CoPI 2: 14.50 uur.
Overleg CoPI 3: 15.30 uur.
c. Niet van toepassing.
d. Ja voor het TBZ. Nieuwe informatie was binnen 10 minuten bekend / werd
verstrekt. Ofwel via LCMS ofwel via het contact tussen de voorzitter en het ROT en /
of het contact tussen de MOV en de OvD Bz.
Niet heeft de waarnemer kunnen vaststellen of nieuwe informatie uit het TBZ ook
binnen 10 minuten bekend is gemaakt in LCMS.
e. Ja voor het ROT.
Artikel 2.4.2 lid 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:
 Stelt het onderdeel, zoals bedoeld in artikel 2.1.1 onderdeel a tot en met e, het eigen
beeld beschikbaar aan de andere betrokken onderdelen?
a. Ja. Via LCMS.
b. Ja. Via LCMS was het beeld CoPI ter beschikking. Buiten de overleggen om werd
het beeld ‘buiten gedeeld” met het responseteam en de meldkamer.
c. Niet van toepassing.
d. Ja voor het TBZ.
e. Ja voor het ROT. Alle onderdelen waren ingelogd op LCMS.
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 Heeft het GBT/RBT besluiten uitgezet naar de verschillende onderdelen van de
rampenbestrijding en crisisbeheersing?
Ja. Dit zijn de besluiten die het RBT in het LCMS heeft geplaatst:
 Adviseren mensen om zich buiten deze (hiermee wordt verwezen naar de zone
waarin de noodverordening gaat gelden) zone te gaan begeven.
 Besluit contact opnemen met Veiligheidsregio Kennemerland voor
informatievoorziening.
 Worden de gegevens langs geautomatiseerde weg beschikbaar gesteld aan andere bij
de ramp of crisis betrokken partijen voor zover zij deze gegevens nodig hebben voor
de uitvoering van hun taken bevoegdheden?
Ja. De gegevens die het RBT had, werden via het LCMS aan de andere betrokken
partijen beschikbaar gesteld.
 Worden de gegevens langs geautomatiseerde weg beschikbaar gesteld aan het
onderdeel dat het totaalbeeld bijhoudt?
Nee, niet geautomatiseerd.
De beschikbare gegevens werden binnen het team mondeling gedeeld.

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, per onderdeel zoals bedoeld in artikel 2.1.1 onderdelen a tot en met e, besluiten,
adviezen en opdrachten gebaseerd op het actuele beeld?
a. Niet van toepassing voor de meldkamer.
b. Ja voor het CoPI. In LCMS werd de besluitvorming goed vastgelegd. De BoBstructuur werd gevolgd.
c. Niet van toepassing.
d. Ja voor het TBZ. Voor zover er zekerheid was dat het eigen beeld ook het actuele
beeld was, werden besluiten daarop gebaseerd. Tijdens de vergadering werd door de
voorzitter telkens bij de informatiecoördinator geverifieerd of er nog nieuwe
informatie bekend was.
e. Ja voor het ROT. Bijvoorbeeld: de genomen besluiten zoals de prioriteit om eerst
slachtoffers en niet-slachtoffers te redden en in veiligheid te brengen boven de
opsporing.
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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, per
onderdeel zoals bedoeld in artikel 2.1.1 onderdelen a tot en met e, teruggekoppeld
naar de opdrachtgever?
a. Niet waargenomen voor de meldkamer, dat een advies / opdracht niet werd
uitgevoerd.
b. Niet waargenomen voor het CoPI, dat een advies / opdracht niet werd uitgevoerd.
c. Niet van toepassing.
d. Ja voor het TBZ. De onduidelijkheid over de plaats van de eerste opvanglocatie
werd direct teruggekoppeld aan het ROT. Hierbij werd de locatie van de eerste
opvang nog een keer genoemd. Ook werd aangegeven, dat de voorgestelde locatie als
tweede opvanglocatie kon worden gebruikt voor de lichtgewonden.
e. Niet waargenomen voor het ROT, dat een advies / opdracht binnen IM niet werd
uitgevoerd.
 Wordt, per onderdeel zoals bedoeld in artikel 2.1.1 onderdelen a tot en met e, het
advies of de opdracht door de opdrachtgever geherformuleerd?
a. Niet van toepassing voor de meldkamer.
b. Niet van toepassing voor het CoPI.
c. Niet van toepassing.
d. Niet van toepassing voor het TBZ.
e. Niet van toepassing voor het ROT.
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1

Inleiding

Aanleiding:

Op donderdag 4 december 2014 heeft de Veiligheidsregio Hollands
Midden (VRHM) een onverwachte systeemtest georganiseerd,
genaamd Zonnebloem. Met deze systeemtest voldoet de VRHM aan
haar wettelijke verplichting jaarlijks de hoofdstructuur van de
rampenbestrijding te beoefenen.

Doel document:

Het doel van dit document is het beschrijven van aantal
aanbevelingen voor de veiligheidsregio die bijdragen aan het
verbeteren van de crisisorganisatie in de veiligheidsregio Hollands
Midden.

Voor wie:

Dit document is bestemd voor de Veiligheidsregio Hollands Midden.
Naast dit evaluatieverslag hebben wij een ingevuld toetsingskader
geschreven voor de Veiligheidsregio Hollands Midden en de
Inspectie Veiligheid en Justitie.

Andere
documenten:

Hier vind u documenten die bij het opstellen van dit evaluatierapport
zijn gebruikt.
Document
Regionaal Crisisplan Hollands
Midden
Toetsingskader Inspectie
Veiligheid & Justitie (IVenJ)
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Beschrijving systeemtest en doelen

Oefening:

De systeemtest betrof een oefening voor de hoofdstructuur van de
Veiligheidsregio Hollands Midden. De teams die deelnamen aan de
oefening waren:
De Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK).
Het Commando Plaats Incident (CoPI).
Het Regionaal Operationeel Team (ROT).
De Teams Bevolkingszorg (TBZ) van Lisse en Hillegom.
De Taakorganisatie Communicatie.
Het Regionaal Beleidsteam (RBT).
Er zijn geen eerstelijns eenheden van de hulpdiensten gealarmeerd.
Bij deze systeemtest zijn vooraf werkafspraken gemaakt zoals het
aanrijden in PRIO3 (waardoor geen gebruik is gemaakt van optische
en geluidssignalen). De uiteindelijke opkomsttijden van het CoPI en
ROT wijken hierdoor af van een situatie waarbij de hulpdiensten met
optische- en geluidssignalen mogen aanrijden.
Een responscel heeft tegenspel geboden op basis van een fictieve
casus. De responscel heeft alle partijen, die niet aan de oefening
deelnamen gesimuleerd. Voorbeeld: Omstreeks 13.00 uur hebben tien
leden van de responscel onafgebroken 112 gebeld en een explosie
gemeld bij de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) tijdens het
Bloemencorso. Dit betekende de start van de oefening.

Achtergrond
scenario

Voorwaarden aan het scenario / incident waren:
1. Het moet gaan om een groot en complex incident.
2. Er ontstaat een groot aantal (potentiële) slachtoffers.
3. Het scenario is geschreven op basis van de volgende ramptypen:
 Verkeersongeval
 De betrokkenheid van minimaal twee gemeenten
Voor de systeemtest zijn deze ramptypen gecombineerd, zodat alle
diensten grootschalig in actie zouden moeten komen en opschaling
tot GRIP 4 noodzakelijk was.
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Samenvatting

Scenario

De systeemtest speelde tegen de achtergrond van een fictief ongeval.
Twee explosies tijdens het bloemencorso op zaterdag 3 mei 2014.
Door de explosies ontstond er chaos in de gemeenten Lisse en
Hillegom.
Ook vielen er twee dodelijke slachtoffers en meerdere gewonden.

Meldingen

De burgers belden berichten door naar de meldkamer. De medewerkers
van de meldkamer stonden deze burgers te woord.
De vanuit de responscel gepleegde meldingen worden naar tevredenheid
van de responscel afgehandeld.

Opschaling en
alarmering

De opschaling naar aanleiding van het eerste incident in Lisse verliep in
eerste instantie voorspoedig.
De opschaling heeft als volgt plaatsgevonden:
GRIP-niveau
GRIP 1
GRIP 2
GRIP 3

GRIP 4

Informatiemanagement

Tijdstip
13.10 uur:
CaCo schaalt zelfstandig op naar GRIP 1.
13.28 uur:
CaCo schaalt zelfstandig op naar GRIP 2.
13.50 uur:
OvD-P adviseert opschaling GRIP 3 aan CaCo en
deze neemt dit over.
14.03 uur:
CaCo wordt door OvD-P / politiecentralisten
geïnformeerd: opschaling naar GRIP 4.

Alle teams binnen de hoofdstructuur hebben gebruik gemaakt van
LCMS als primair instrument voor de netcentrische werkwijze. Alle
teams hebben via LCMS een belangrijke bijdrage geleverd aan het
totaalbeeld en de onderlinge informatie-uitwisseling en communicatie.
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3.1 Meldkamer
Opschaling
 De Calamiteiten Coördinator (CaCo) is 24/7 op de meldkamer aanwezig. In bepaalde gevallen
wordt de CaCo functie door (senior) centralisten waargenomen.
 De CaCo is bij aanvang van de systeemoefening op de meldkamer aanwezig en start direct met
zijn werkzaamheden. Ook de OvD-OC is dan op de meldkamer aanwezig. De coördinerend
brandweerfunctionaris stroomt ad hoc in.
 Op het moment van de oefening zijn er twee functionarissen die met de CaCo meelopen als
stagiair aanwezig. De CaCo heeft één stagiair de taak gegeven om cruciale informatie uit GMS
te halen en op het centrale informatiescherm in de meldkamer te projecteren. De andere stagiair
ondersteunt de CaCo door aangegeven taken (waar onder oplossen technische problemen,
afstemming met ambulance) uit te voeren.
 De afstemming met de ambulancedienst verloopt enerzijds via de stagiair en anderzijds door
direct contact tussen CaCo en de ambulancecentralisten.
 Op basis van het incidentbeeld (brand en slachtoffers) schaalt de CaCo om 13.10 uur zelfstandig
op naar GRIP 1. Hij deelt dit direct met alle disciplines en start om 13.11 uur met inloggen in
LCMS en aanmaken van een activiteit.
 De CaCo stuurt direct op het politieproces, heeft veelvuldig contact met de politie centralisten
en vormt zijn (meldkamer-)beeld vooral vanuit deze discipline. De politie wordt tevens
aangestuurd door de OvD-OC. CaCo en OvD-OC stemmen regelmatig af.
 De activiteiten van de brandweer wordt feitelijk gecoördineerd door een brandweer functionaris,
die ad hoc ingestroomd is. Gedurende het incident zoekt de CaCo bij tussenpozen afstemming
met de coördinerend brandweerfunctionaris.
CaCo overweegt voortdurend of opschaling naar naastgelegen GRIP niveau nodig is en reageert
adequaat op ontwikkelingen die hier aanleiding toe geven. Dit leidt onder meer tot het advies om
naar GRIP 3 op te schalen. Op basis van het incidentbeeld (brand en slachtoffers) schaalt de (CaCo)
om 13.10 uur zelfstandig op naar GRIP 1 en vervolgens om 13.28 uur naar GRIP 2. Om 13.50 uur
adviseert de OvD-P opschaling GRIP 3 aan CaCo.
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Taakuitvoering CaCo
De CaCo pakt direct zijn rol, wordt door de centralisten geaccepteerd, is toegankelijk en wordt goed
in positie gehouden. Op basis van kort zakelijke afstemming, volgt duidelijke instructies naar de
centralisten.
De CaCo heeft zelf een goed beeld van het incident en de ontwikkelingen. Sterk punt is dat de
CaCo een stagiair / centralist al bij aanvang van het incident verantwoordelijk maakt om belangrijke
informatie uit GMS centraal in de meldkamer te projecteren. Desondanks ontvangt de CaCo vragen
van de centralisten (bijvoorbeeld incidentlocatie en burger informatienummer) dat al geruime tijd
op het scherm getoond wordt. Het effect van zijn maatregel is aanmerkelijk groter als alle
centralisten op de hoogte zijn van de informatie op het centrale scherm.
De CaCo stemt veelvuldig af met de politie centralisten en OvD-OC. Afstemming met de andere
disciplines is opmerkelijk minder. Zo wordt onder andere de locatie van het gewondennest enkel
met de politie afgestemd. Ook de alternatieven om een onbereikbare brand te blussen worden
binnen de politie overlegd en opgelost. De opschaling van de geneeskundige zorg wordt
voornamelijk aan de ambulance centralisten en OvD-G overgelaten.
Bij het ontstaan van meerdere GMS-incidenten, die betrekking hebben op één incident handelt de
CaCo adequaat door meldingen te laten samenvoegen tot één melding. Om 13.56 uur wordt
opschalingsadvies van de OvD-P aan de CaCo naar GRIP 3 overgenomen en verlaat de CaCo het
bovengenoemde standpunt door in twee incidenten te willen gaan werken: Naast de GRIP 3 tevens
een GRIP 1 te alarmeren voor een tweede Plaats Incident. Deze aanpak geeft problemen bij
alarmeren en roept vragen op bij de centralisten. Na afstemming tussen CaCo en OvD-P wordt om
14.03 uur alles gekoppeld en blijft het bij GRIP 3 voor beide incidentlocaties.
De GRIP-opschaling wordt goed met de meldkamer gedeeld. Bij GRIP 4 echter duurt het langer
(14.21 uur), voordat ook de ambulancedienst op de hoogte is van de opschaling.
Operationeel stelt de CaCo de juiste prioriteiten. Eerst beeldvormen, dan opschalingsniveau
bepalen, bewaken van de uitgezette acties etcetera. Eén van de kerntaken van de CaCo is het
opstellen en onderhouden van een meldkamer (start) beeld. Dit is niet in zijn geheel tot uiting
gekomen en is bij aanvang van het incident ten koste gegaan van leiding en coördinatie van de
meldkamer. Door andere prioriteiten te stellen had dit niet gehoeven.
Onder leiding van de CaCo werken de disciplines gezamenlijk, proactief en met respect naar elkaars
processen aan de incidentbestrijding. Als gevolg hiervan komt het nauwelijks tot doorhakken van
knopen. Er heerst een beeld van saamhorigheid.
Ondanks de grote drukte en zich snel ontwikkelend incident heerst er een relatieve rust op de
meldkamer. De CaCo straalt rust en controle uit en draagt hier in positieve zin aan bij.
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3.2 CoPI
Voor zover op de locatie duidelijk werd is de oefening gestart om 13.07 uur. Om 13.11 uur is door
de CaCo opgeschaald naar GRIP1.
- 13.27 uur
GRIP2 (CaCo)
- 13.50 uur
Advies van de OvD-B op te schalen naar GRIP3 en een verzoek om een 2e
CoPI door de HOvD-B (Hanneke Bergsma)
- 13.53 uur
Roept HOVD-B naar woordvoerder GRIP 4
- 14.10 uur
Arriveren CoPI-bak
Functionaris
Functie
Leider CoPI
Leider processen van de
brandweer (OvD-B)
Leider processen van de
politie (OvD-P)
Leider processen van de
geneeskundige
hulpverlening (OvD-G)
Informatiemanager
Een voorlichtingsfunctionaris
Leider v.d. processen van de
gemeente (OvD-Bz)

Naam
Alexander Kruisman
Hanneke Bergsma (HOvD-B)
Herbert Willemse (1e OvD-B)
Adrie v.d. Plas (2e OvD-B)
Dhr. Debisarum

Tijdstip
aankomst
14.01 uur
13.40 uur
13.25 uur
14.03 uur
14.11 uur

Start meteen met
werkzaamheden
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Jan Swartsenburg

13.54 uur

Ja

Boudewijn Bogaards
Peter Kessels

13.41 uur
13.32 uur

Ja
Ja

Pieter Vletter

13.35 uur

Ja

De leider CoPI was van mening dat het CoPI zich in eerste instantie te richten had op de redding,
eigen veiligheid en de gebiedsafbakening. Daarvoor achtte de leider CoPI en de CoPI-leden het
team compleet. Daarover is overigens niet van gedachten gewisseld. In de nabespreking is het item
wel belicht en geconcludeerd dat een aanwezige namens de Keukenhof en/of de organisatie van het
bloemencorso zinvol zou zijn geweest.
Al voordat het CoPI bijeen is gekomen (aanvang 1e CoPI-overleg 14.24 uur) is opgeschaald naar
GRIP2 (13.27 uur op initiatief CaCo). De HOvD-B heeft volgend op de tweede explosie om 13.50
uur het advies uit doen gaan op te schalen naar GRIP3 en verzocht om een 2 e CoPI. In het CoPI
bestond er daarom geen reden meer om verder over opschaling na te denken, eerder om bron- en
effectgebied te definiëren, evenals de afbakening tussen de twee CoPI’s.
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De leider CoPI geeft alle partijen de ruimte om hun verhaal te doen en een bijdrage te leveren. Hij
heeft het overleg in goede banen geleid, zij het dat hij zelf veel initiatieven toonde zoals de
prioriteiten voor de inzet bepalen, te bespreken knelpunten aanreikend en het woord voerend.
De leider CoPI heeft verder zonder meer als ontkleurd leider opgetreden. Informatie werd gedeeld,
alle belangen behandeld en afgewogen; in het bijzonder wat betreft de eigen veiligheid, evenals de
verdere taakverdeling tussen de CoPI’s en het ROT.
Het CoPI heeft de juiste zaken doorgezet naar het ROT: de verdeling van de schaarse middelen,
voorlichting en de toe- en afstroom van het publiek.
Prioriteiten zijn omgezet in opdrachten. Hierbij is het wel van belang om ook de verantwoordelijken
voor de acties te benoemen. Dit is een samenwerking tussen de leider CoPI en informatiemanager.
Van de aanwezige faciliteiten: beamer, whiteboard en dergelijke is gebruik gemaakt.
Het team is gebaat bij het tonen van de plot in LCMS door de plotter. Dit verduidelijkt de
incidentbestrijding op de verschillende locaties. Dit bleef nu achterwege.
De informatiemanager had het moeilijk om in zijn rol te komen. Er werd niet eenduidig in de
blocnote en LCMS genoteerd. Hierdoor ontstond het risico, dat informatie wordt gemist en dat ook
andere teams niet de volledige informatie van het CoPI lezen.
De informatiemanager heeft voor zichzelf een beeld van het incident gevormd. Hij heeft
aangegeven dit te willen presenteren, de leider CoPI maakte geen gebruik van het aanbod. Ook
heeft hij thema’s geformuleerd om te bespreken. De leider CoPI kiest laat dit onbenut en kiest
ervoor prioriteiten te stellen. Dit past weliswaar in de noodzakelijke aanpak van het incident door
een CoPI, toch mag een CoPI als collectief meer van gedachten wisselen over de wijze van aanpak.
Het vooraf maken van afspraken over de invulling van de rolverdeling tussen de leider CoPI, de
informatiemanager (IM) en de plotter en taakvervulling door de IM en plotter was de
informatievoorziening ten goede gekomen.
Bij de beeldvorming kwamen tegenstrijdigheden naar voren. Deze werden wel geconstateerd, maar
niet verder onderzocht. Dit gold overigens ook bij andere teams en kan worden opgepakt door de
IM te vragen navraag te doen bij andere teams.
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3.3 ROT
Functionaris
Functie
Regionaal Operationeel Leider
Hoofd sectie brandweer
Medewerker sectie brandweer
Hoofd sectie politie
Medewerker sectie politie
Hoofd sectie GHOR

Naam
Hans Zuiddijk
Bas de Leeuw
Richard Vergouwen
E. Mooy
Elly Wopereis
Alma Dijkstra

Medewerker sectie GHOR

Ernst Dijkstra

Hoofd sectie Bevolkingszorg
Medewerker sectie
Bevolkingszorg
Communicatie adviseur ROT

Pieter Jeroense

Voorlichtingsfunctionaris
Hoofd Informatiemanagement
Medewerker
informatiemanagement /
Plotter
Secretaris ROT
Medewerker defensie
Informatiecoördinator
Secretaris (behorend tot
stafsectie IM)
NB collega: Ingeborg had geen
piket maar heeft geholpen met
opstarten (13:21 uur)

Monica van Duin
Ingrid van de Berg
Anne-Marie van der
Bent
Lilian Weber

Tijdstip
aankomst
13.37
14.14
13.20
13.42
13.33
13.45
Tijdstip niet
waargenomen.
14.13
13.55

Start meteen met
werkzaamheden
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

13.33
13.53

Ja
Ja

13.17
13.34

Ja
Ja

13.22
14.02
14.41

Ja
Ja
Ja

13.44

Ja

Ja
Ja

Ed Hulscher
Ingeborg Wegman
Hans Lenten
Peter Kunnen
Helen Kortekaas

In de eerste vergadering ontbreekt het hoofd sectie brandweer (is niet waargenomen door de
aanwezige medewerker brandweer) evenals het hoofd sectie Bevolkingszorg. Het hoofd sectie
Bevolkingszorg is vervangen door de medewerker sectie Bevolkingszorg.
De operationeel leider is van mening dat het verstandig is om snel het beeld met elkaar te delen, ook
al is het team nog niet compleet. Er worden afspraken gemaakt om de nu-afwezigen nader bij te
praten.
Het team kent een goede vergaderdiscipline. De OL heeft goede afstemming met de IM wat betreft
beeldvorming en actiepunten/besluiten. De actielijst wordt echter alleen door hen beiden
doorgenomen en niet plenair. Dit maakt dat geen gestructureerde terugkoppeling plaatsvindt van
uitgezette acties en besluiten.
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Tegenstrijdigheden in de informatieverstrekking worden opgemerkt en door de informatiemanager
en informatiecoördinator opgepakt.
De deelnemers hebben geen standaardvergaderagenda.

Evenals in het CoPI worden prioriteiten benoemd, die ondersteunend zijn aan het CoPI. Behoudens
één punt gaat dit goed. Alleen in de tweede vergadering wordt het punt ‘verplaatsen en opvang
publiek’ doorgeschoven naar de derde vergadering. Dit is kostbaar tijdverlies en omdat mensen in
de praktijk zelf tot handelen zullen overgaan, gaat dit ten koste van de beheersbaarheid van de
verkeerssituatie.
Evenals in het CoPI blijven de prioriteiten onveranderd, wel worden nieuwe bespreekpunten bij de
prioriteiten benoemd.
Het ROT heeft geregeld contact onderhouden met het RBT en de OL.
Er wordt door de kolommen op verschillende manieren omgegaan met LCMS. Er wordt informatie
op verschillende manieren ingevuld. Ook wordt informatie buiten LCMS om tussen de secties en de
IM gedeeld. De informatie wordt dus wel gedeeld, maar in de meeste gevallen niet direct via
LCMS. Tijdens het tweede ROT overleg doet de IM een oproep aan de leden om de tabbladen te
vullen, zodat hij het totaalbeeld goed kan vullen.
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3.4 TBZ Lisse
Functionaris
Functie
Leidinggevende Team
Bevolkingszorg
Functionaris
informatiemanagement
Hoofd Publieke Zorg
Medewerker Openbare
Orde en Veiligheid
(Volgens het Regionaal
Crisisplan Holland
Midden maakt de MOV
deel uit van het TBZ)

Naam
Annelie Jonquiere
Dirk Pronk
Ilse Dirven

René Knaap

Tijdstip
aankomst
13.40 uur
14.20 uur
13.45 uur
13.35 uur;
Hij was
via de
pager de
melding
van
GRIP1
ontvangen.

Start meteen met
werkzaamheden
Ja, is direct begonnen met de
inrichting van de TBZ-ruimte
Ja, logde direct in op de LCMSlaptop
Ja.
Ja, heeft direct via
alarmeringscomputer de
gemeentelijke organisatie
gealarmeerd en hielp daarna met
de inrichting van de TBZ-ruimte

Ja.
Functionaris belast met
coördinatie van de
voorlichting
Functionaris belast met
de coördinatie van
CRIB / SIS
Functionaris belast met
de coördinatie van
O&V
Hoofd Ondersteuning
Hoofd Omgevingszorg

Hoofd Informatie

Verslaglegger
Teamleider /
projectleider Nafase

Ester Oosterhout

13.55 uur

Niet van toepassing in Is Hoofd Informatie.
verband met
SlachtofferInformatieSystematiek (SIS).
Niet van toepassing in Is Hoofd Publieke Zorg.
verband met de opzet
van de oefening.
13.52 uur Ja, is direct begonnen met de
Roos Hermans
inrichting van de TBZ-ruimte
13.40 uur Ja, is direct begonnen met de
Nico Brink
inrichting van de TBZ-ruimte
13.45 uur Ja. Hoewel hij eigenlijk vakantie
Martin Randsdorp
had, heeft hij deelgenomen aan de
oefening.
13.40 uur Ja, ging direct aan de slag met
Roelien Meiresonne
beschikbare laptop om die klaar te
maken voor verslaglegging.
15.10 uur Ja, schuift direct aan om deel te
Marjan Breukelman
nemen aan het TBZ.

Tijdens de eerste vergadering rond 14.05 uur melde de voorzitter dat het team compleet was. Op dat
moment waren de Informatiecoördinator en het Hoofd Communicatie nog niet aanwezig. Na de
tweede vergadering landde dit besef ook bij de voorzitter toen het hoofd Communicatie zich alsnog
meldde.
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Het TBZ Lisse nam even een afwachtende houding aan. Daarna werd er direct gereageerd op
opdrachten vanuit het ROT. Later werden ook keuzes of alternatieven besproken en beslispunten
voorgelegd aan het ROT. Een goede notie was bijvoorbeeld of het ROT een gebiedsbepaling wilde
maken, zodat het TBZ het gebruik van een noodbevoegdheid door de burgemeester kon
voorbereiden. Het gebied was dus kennelijk niet duidelijk in de plot waarneembaar.
Het team onderhoudt meermalen telefonisch contact met Bevolkingszorg van het ROT. Dit is goed
om te doen naast het vullen en bijhouden van LCMS. Er moet wel voor worden gewaakt dat
telefonisch gemaakte afspraken ook worden vastgelegd. Dan is namelijk de actie/afspraak
ondubbelzinnig voor beide partijen.
De voorzitter hanteert een rustige vergaderstructuur, alleen zonder een standaardagenda waardoor
de volgorde van te bespreken punten per vergadering wisselde.
De prioriteiten zijn gedurende de oefening dezelfde gebleven, maar zijn door nieuwe informatie wel
steeds bijgesteld.
Aanvankelijk verliep de beeldvorming bij TBZ enigszins stroef. Nadat gebruik kon worden
gemaakt van LCMS verbeterde dit. Daarna werd het beeld ook aangevuld met informatie uit contact
tussen de voorzitter van het TBZ en bevolkingszorg ROT. De IM kan nog beter benut worden,
bijvoorbeeld door de vragen van de voorzitter aan bevolkingszorg in LCMS te zetten. Ook hier
speelt de speelt mee dat dit een nieuwe functie is waarmee nog meer ervaring moet worden
opgedaan.
De MOV vervult een zeer nuttige rol in het TBZ. Hij beschikt over veel achtergrondinformatie,
kennis van de processen en onderhoudt contact met OvD-Bz in het CoPI. Op cruciale momenten
bleek dit van grote waarde bijvoorbeeld bij het opstarten van SIS.

Evaluatieverslag met aanbevelingen systeemtest Zonnebloem
Veiligheidsregio Hollands Midden 4 december 2014

Pagina 13 van 23

3.5 TBZ Hillegom
Omstreeks 14.05 uur werd opgeschaald naar GRIP 4. Eerder die middag had een incident en een
explosie plaatsgevonden in de omgeving van de Keukenhof in de gemeente Lisse. Omdat er een
tweede incident plaatsvond in de stoet van het bloemencorso die zich juist bevond in de gemeente
Hillegom, is opgeschaald naar GRIP 4. Daarom is de gemeente / het TBZ van de gemeente
Hillegom gealarmeerd.
Op welke wijze de medewerkers gealarmeerd zijn, is niet duidelijk. De meesten waren in het
gemeentehuis aanwezig en daarom vrij snel in de ruimte waar het TBZ bijeen moest komen.
Functionaris
Functie
Leidinggevende Team
Bevolkingszorg
Informatie coördinatoren
(afkomstig uit de
regionale pool).
Hoofd Publieke Zorg

Naam
Hans Deul

Tijdstip
aankomst
14.15 uur

Start meteen met
werkzaamheden
Ja

Claudia Baars
Wim Hoogwerf

15.00 uur
15.30 uur

Ja
Ja

Maaike Pippel

14.15 uur

Ja

Hoofd Omgevingszorg

Henk Goettsch

14.35 uur

Ja

Hoofd Ondersteuning

Dhr. Van Dooren

14.15 uur

Ja

Ondersteuners

J.van der Weijden
H. J. Schalk

14.15 uur
14.15 uur
15.40 uur

Ja
Ja
Ja

15.10 uur

Ja

Medewerker Openbare
Orde en Veiligheid
(Volgens het Regionaal
Crisisplan Holland
Midden maakt de MOV
deel uit van het TBZ)
Notuliste

Functionaris belast met
coördinatie van de
voorlichting

Functionaris belast met de
coördinatie van CRIB
Functionaris belast met de
coördinatie van O&V

Sigrid Kunnen

Silvia Wessel
Niet aanwezig / is
vertegenwoordigd in de
(regionale) Taakorganisatie
Communicatie in Lisse. Deze
taakorganisatie neemt gehele
communicatie voor haar
rekening.
Niet van toepassing in verband
met SlachtofferInformatieSystematiek (SIS).
Niet van toepassing in verband
met de opzet van de oefening.
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De leidinggevende van het TBZ vroeg zich regelmatig (hardop)af of het TBZ compleet was. Hij
somde op wie hij nog miste. De ontbrekende functies zijn niet ingevuld. Volgens het plan van de
gemeente Hillegom miste hij in het TBZ het hoofd Communicatie en het hoofd Informatie.
Het TBZ kwam samen in het gemeentehuis van Hillegom aan de Hoofdstraat 115 in zaal
Molenduin. Deze ruimte was niet speciaal voor het TBZ ingericht: er bevond zich internetverbinding, een beamer en een projectiescherm
Het TBZ Hillegom had recent te maken gehad met herziening van hun plan en bemensing met
nieuwe functionarissen. Deze leden hadden geen duidelijk beeld van hun rol en wat van hen
verwacht werd en welke andere spelers in een GRIP 4 situatie acteren.
Daar kwam bij dat dit team als tweede TBZ in een al lopend incident terecht kwam, waardoor de
beeldvorming en informatieverwerking lastiger is dan wanneer het team het eerste TBZ was
geweest.
In LCMS was namelijk ook geen tabblad voor een tweede TBZ opgenomen, zodat het lastig was
om na te gaan welke informatie voor Lisse en welke voor Hillegom bestemd was. In het tabblad
Bevolkingszorg was dit onderscheid niet benoemd.
Het TBZ heeft zich op basis van LCMS wel een beeld gevormd van het incident. Door
bovengenoemde factoren was dit tijdrovend en de informatieverwerking bleef uit. Het team was
passief naar andere teams toe, waardoor het verstoken bleef van aanvullende informatie.
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3.6 RBT
Functionaris
Functie
Burgemeester
Leidinggevende
brandweer
Leidinggevende politie
Leidinggevende GHOR
Leidinggevende
bevolkingszorg
Informatiemanager
Medewerker
communicatie

Naam
Henri Lenferink
Henk Meijer
Paul Entken
Ineke van Steensel
Herman Romijn
Marjolein Valasek
Ilse de Heer (OM)
Hanriette Belgraver

Tijdstip
aankomst
14.34 uur
14.26 uur

Start meteen met
werkzaamheden
Ja
Ja

15.40 uur
14.42 uur
14.26 uur

Ja
Ja
Ja

14.44 uur
14.38 uur
15.16 uur

Ja
Ja

Het team werd aangevuld met
 Nelda Boersma, Officier van Justitie (14.16 uur)
 Loes Balkenende, Logboekschrijver/verslag (14.47 uur)
 Peter van Ree, Ambtenaar Openbare Veiligheid (15.06 uur)
 Gerben van Duijn, locoburgemeester Noordwijk (14.50 uur)
 Gerrit Goedhart, burgemeester Noordwijkerhout (14.54 uur)
 Lies Spruit, burgemeester Lisse (14.55 uur)
 Marieke van der Putte, serviceverlening RCC (14.45 uur)
 Hans Zuiddijk, Operationeel Leider ROT (14.59 uur)
De eerste vergadering werd gestart om 15.00 uur met de binnenkomst van de Operationeel Leider
(OL). De voorzitter stelde vast dat de burgemeester van Hillegom, de eigen medewerker
communicatie en de leidinggevende van de politie ontbraken. Voor Hillegom volstond telefonisch
contact (met OL en voorzitter), de persvoorlichter OM verzorgde voorlopig de communicatie. Voor
de volgende vergadering werd een leidinggevende van de politie verwacht. Desnoods uit het ROT.
Het RBT hanteert een goede vergadertechniek. De ervaren voorzitter maakt gebruik van een
standaard agenda met BOB structuur. Tevens heeft hij aandacht voor de IM en het werken in
LCMS. De IM schetst het beeld en de voortgang van het incident werd in LCMS gevolgd en met
het team besproken.
Het RBT moet er hierbij wel voor zorgen dat uitgezette opdrachten ook bij de juiste persoon of
team terecht komen. Zo is bijvoorbeeld een besluit over een noodverordening wel vastgelegd, alleen
is de vraag of de opdracht ook is aangekomen.
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Er ontstond een probleem over wie nu verantwoordelijk is tot het nemen van besluiten. Op het
moment dat GRIP 3 is, is de burgemeester van Lisse in charge. Vervolgens wordt er opgeschaald
naar GRIP 4. Vanaf het moment dat GRIP 4 afkondigd is en het feitelijk bijeen hebben van een
RBT gaat minimaal anderhalf uur overheen. Dit was een aandachtspunt qua besluitvorming: Wie is
in charge?
Tijdens de oefening beperkte het RBT zich strikt tot strategische zaken en bleef het weg van de
valkuil van operationele besluiten.
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3.7 Taakorganisatie Communicatie



Om 13.40 uur werd Ria de Lange (een lid van het team Communicatie van de gemeente Lisse)
gealarmeerd dat er een GRIP was.
Onbekend is gebleven hoe zij is gealarmeerd (belcomputer of via pager of via persoon).

Naam

Rian de Nie

Functie in de
crisisbeheersingsorganisatie
Algemeen
ondersteuner,
webredacteur
webredacteur

Tijdstip
Gelijk gestart met werkzaamheden
opkomst
13.49

Ja, gaat onderzoeken wat er aan de
hand is.

13.51

Nee, geeft aan af te wachten.

webredacteur

13.51

Ja, gaat logboek bijhouden.

medewerker

14.00

Ja, gaat lijsten kopiëren.

Hoofd Taakorganisatie
communicatie

14.02

Plv HTO
communicatie
Teamleider Pers- en
publiek
Stagiair communicatie

14.13

Ja, inventariseert wie aanwezig is en
wie welke taak uitvoert en geeft dat
crisiscommunicatie groot is
gealarmeerd.
Ja, wordt door HTO geïnformeerd over
incident en opschaling.
Ja, wordt door HTO geïnformeerd over
incident en opschaling.
Ja, wordt ingezet als ondersteuner en
gaat kopiëren, wordt om 15.00 uur
ingezet als plotter en notulist.
Ja, neemt contact op met de analist die
in Leiden zit en een analyse maakt.
Begint daarna met het maken van een
omgevingsanalyse en
communicatieadvies.
Ja, wordt geïnformeerd door teamleider
Pers en publiek.
Ja, wordt geïnformeerd door teamleider
Pers en publiek.
Ja, wordt door HTO geïnformeerd en
gaat samen aan de slag met Ria Weijers
als analist en communicatieadviseur
strategie. Wordt later ingezet als
teamleider analyse en advies.
Ja, wordt geïnformeerd door teamleider
Pers en publiek.
Ja, gaat zich bezighouden met LCMS.

Lina Damo
Ria de Lange
Laura van
Swigchum
Esther
Oosterhout
Suzanne de Jong
Mira van Luit
Carlijn van
Krimpen

14.25
14.25

Communicatieadviseur 14.45
Strategie
Ria Weijers

Heleen van
Berkel
Margriet van
Duijn
Floor van
Deursen

Willemijn Favier
Roos van Sen

Persvoorlichter

15.07

webredacteur

15.07

Communicatieadviseur 15.07
Strategie

Publieksvoorlichter

15.14

onbekend

15.55
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Om 14.02 uur komt de HTO communicatie en geeft aan dat er meer medewerkers gealarmeerd
moeten worden. Zij geeft groot gealarmeerd te hebben maar dat er taken blijven liggen. Zij geeft
ook aan dat er al is opgeschaald naar Grip-4
De HTO blijft bellen met collega’s in de regio en blijft het verzoek doen om ondersteuning voor
de functies: analisten, communicatieadviseur strategie, pers- en publieksvoorlichter en een
informatie coördinator.
Om 14.13 uur komt de plaatsvervangend HTO en ondersteunt de aanwezige HTO met het bellen

Uiteindelijk worden alle functies ingevuld met uitzondering van de informatie coördinator
Na de komst van HTO komt er structuur in het werk van het actiecentrum: taken worden verdeeld
en uitgezet. Dit alles gebeurt conform het deelplan crisiscommunicatie.
HTO en plaatsvervangend HTO gaan als liaison naar TBZ. Op deze manier ontvangen zij
rechtstreeks informatie en kunnen vice versa direct verslag uitbrengen van de acties van hun eigen
medewerkers. De HTO en plaatsvervangend HTO hebben ook contact met leden van het team pers
en publiek. Dit behoort te worden overgelaten aan de teamleider.
Het actiecentrum zet opdrachten concreet weg bij personen. Afronding en voortgang worden niet
allemaal besproken in het afstemmingsoverleg.
De beeldvorming over het incident is fragmentarisch. Informatie uit LCMS is na verloop van tijd
uitgelezen. Bij het afstemmingsoverleg bleef de vervolgstap oordeelsvorming uit.
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4

Enkele aanbevelingen

Commando Plaats Incident (CoPI)
 Borg de juiste manier van werken van de Leider CoPI als ontkleurd leider.
 Laat de Leider CoPI zichzelf ruimte gunnen door de CoPI-leden meer te betrekken in de te
bespreken onderwerpen (oordeelsvorming) en de te nemen besluiten. Hij kan de leden
uitnodigen datgene vanuit hun kolom in te brengen dat multidisciplinair van belang is.
 Maak nog effectiever gebruik de aanwezige faciliteiten (beamer, whiteboard en dergelijke).
 Structureer de informatie op het whiteboard. Thematisch vergaderen helpt hierbij, zodat elk
thema kan worden bijgehouden.
 Laat de plotter de plot in LCMS tonen. Dit verduidelijkt de incidentbestrijding op de
verschillende locaties.
 Maak de Leider CoPI, informatiemanager en plotter bekend met elkaars rol, taken en
werkzaamheden. Maak vooraf afspraken over de invulling van de rolverdeling tussen de leider
CoPI, de informatiemanager (IM) en de plotter. Dit komt de taakvervulling door de IM en
plotter en de informatievoorziening ten goede. Leg de werkzaamheden vast in werkafspraken.
Bijvoorbeeld: informatiemanager presenteert beeld en doet dit bij aanvang van de vergadering.
 Gebruik de projectie van LCMS om te checken of iedereen het beeld deelt.
 Laat de informatiemanager contact opnemen met de CaCo over het actueel beeld, voordat het
eerste overleg van het CoPI begint.
Regionaal Operationeel Team (ROT)
 Als het team nog niet compleet is, start alvast met de aanwezige teamleden ten behoeve van
beeldvorming. Maak afspraken wie de afwezigen naderhand bijpraat.
 Zorg als Operationeel Leider, dat de genomen besluiten en uitgezette acties bij elke vergadering
worden teruggekoppeld en doorgenomen.
 Geef als team ondersteuning c.q. input aan de Operationeel Leider (verbindend adviseurschap).
 Hanteer als Operationeel Leider voor de terugkoppeling uit andere teams naar de leden van het
ROT een vaste aanpak.
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Team Bevolkingszorg (TBZ) Lisse
 Als er nog geen informatiecoördinator is, laat iemand anders contact leggen met
informatiemanager in een ander team om zo sneller een beeld van de situatie te krijgen.
 Borg (regionaal) dat de MOV periodiek contact heeft met de OvD-Bz in het CoPI.
 Borg (regionaal) dat de voorzitter van TBZ periodiek contact heeft met de Algemeen
Commandant Bevolkingszorg in het ROT.
Team Bevolkingszorg (TBZ) Hillegom
 Maak afspraken over een vertegenwoordiger / liaison Communicatie in een tweede TBZ.
 Maak afspraken over het aanmaken van een eventueel tweede tabblad Bevolkingszorg in
LCMS.
 Als er nog geen informatiecoördinator is, laat iemand anders contact leggen met
informatiemanagement in een ander team om zo sneller een beeld van de situatie te krijgen.
 Zorg dat leden van TBZ hun verantwoordelijkheden, rollen en taken kennen.
 Maak gebruik van de kennis en informatie van de MOV door deze expliciet te vragen naar
aanvullingen et cetera.
Taakorganisatie Communicatie
 Maak afspraken over een vertegenwoordiger / liaison Communicatie in een tweede TBZ.
 Maak afspraken over het aanmaken van een eventueel tweede tabblad Bevolkingszorg in
LCMS.
 Laat een ondersteunend medewerker de afwezigen bellen, zodat de HTO zich kan richten op de
organisatie en verdeling van het werk.
 Bewaak voortgang en afronding van opdrachten. Dit kan door een logboekschrijver te
benoemen.
Regionaal Beleidsteam (RBT)
 Bewaak ook als RBT de voortgang van de uitgezette opdrachten en acties.
 Maak duidelijk wie de leiding heeft in de tussentijd van opschaling naar GRIP 3 naar GRIP 4 en
het bijeen zijn van het Regionaal Beleidsteam.
Informatiemanagement (algemeen)
 Maak afspraken over het vullen van LCMS:
o Wie doet dit?
o Welk tabblad wordt gevuld?
o Welke informatie wordt genoteerd?
 Spreek af dat tegenstrijdigheden in beeldvorming worden uitgezocht door de IM bij andere
teams.
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Vergelijking met aanbevelingen systeemtesten 2012 en 2013

Hieronder volgen enkele aanbevelingen uit de systeemtesten van 2012 en 2013 en de stand van
zaken in 2014.
Aanbevelingen 2012

Stand van zaken 2013

Stand van zaken 2014

Maak bij de alarmering van de
hoofdstructuur gebruik van de
normale procedure om te
voorkomen dat functionarissen
niet, niet tijdig / of niet op de
juiste manier worden
gealarmeerd.

De alarmering heeft
plaatsgevonden overeenkomstig
de normale procedure met als
gevolg dat er veel meer goed
gegaan is. Aandacht verdient
nog de alarmering van de
gemeentelijke kolom via OOValert en de (automatische)
alarmering van de politie bij
GRIP 2.
Bij de opschaling door de
meldkamer naar GRIP 2 zijn
extra centralisten opgeroepen
voor de ambulance meldkamer.
Ook is er een tweede
calamiteitencoördinator
opgekomen waardoor een
taakverdeling mogelijk was.

Meldkamers Hollands
Midden en Haaglanden zijn
per september 2014
gefuseerd.

De Hoofdofficier van Dienst van
de brandweer heeft zich goed als
ontkleurd leider CoPI opgesteld.

De Hoofdofficier van Dienst
van de brandweer heeft zich
goed als ontkleurd leider
CoPI opgesteld.

Voorkom dat bij een groot
incident de mogelijkheid bestaat
dat de span of control van de
calamiteitencoördinator wordt
overschreden en dat afbreuk
wordt gedaan aan de adequate
informatieoverdracht aan de
CaCo en de centralisten van de
andere kolommen.
Borg dat de Leider CoPI snel ter
plaatse is om de rol van
‘ontkleurd’ leider op zich te
nemen.
Zorg dat bij een GRIP 4 de rol
van de gemeente Leiden (de staf
van de burgemeester) ook
duidelijk is voor de omliggende
gemeenten, die mede namens de
gemeente Leiden piket draaien.

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.

De functionarissen van de
gemeente Leiden hadden de
afspraken over hun inzet goed in
beeld. De ondersteuning van de
voorzitter was snel aanwezig
waardoor het RBT ook snel kon
starten met haar
werkzaamheden.
De afspraken zijn gemaakt en
tijdens de oefening goed
uitgevoerd. Zodra het GRIP 4
werd is de burgemeester van
Zuidplas direct naar het RBT in
Leiden vertrokken.
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De calamiteitencoördinator is
24/7 aanwezig in de
meldkamer.

Maak duidelijke afspraken
over verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid tussen de
opschaling naar GRIP 4 en
het fysiek aanwezig zijn in
het Regionaal Beleidsteam.
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Tot slot
Wij danken u voor uw positieve bijdrage!
Zwolle, maart 2015.
Namens Cuijpers Consultancy bv,
mr. W.M. Cuijpers.
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Bijlagen
Bijlage 1

: Plot / LCMS Viewer

Bijlage 2

: Totaalbeeld LCMS

Bijlage 3

: Meldingen Monitor

Bijlage 4

: P2000
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