A.4

1. Samenvatting voorstel
In het Dagelijks Bestuur van 29 oktober 2015 is besloten om het kraanincident in Alphen aan den
Rijn, dat plaatsvond op 3 augustus 2015, aan te melden als Systeemtest bij de Inspectie VenJ.
Hiermee voldoet de VRHM aan de wettelijke verplichting jaarlijks de hoofdstructuur van de
rampenbestrijding te oefenen. De resultaten van de systeemtest zijn door bureau MPMS
Management & Advies B.V. weergegeven in het rapport ‘Zelfevaluatie Kraanincident Alphen aan den
Rijn’. 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 4 februari jl. de ‘Zelfevaluatie Kraanincident
Alphen aan den Rijn d.d. 3 augustus 2015 GRIP 3’ vastgesteld en besloten de ‘Zelfevaluatie’ aan te
bieden aan de Inspectie Veiligheid en Justitie.
Uit de rapportage blijkt dat de crisisorganisaties van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en
de gemeente Alphen aan den Rijn goed hebben gefunctioneerd. Een type incident zoals deze zich
heeft voorgedaan op 3 augustus valt niet te voorspellen. Om deze reden was er dan ook geen
specifieke planvorming op de incidenttype voorbereid. De VRHM en de gemeente Alphen aan den
Rijn hebben laten zien dat de generieke crisisorganisatie adequaat heeft gefunctioneerd.
Bij elke evaluatie na een incident zijn leerpunten te ontdekken. Zo ook naar aanleiding van dit
incident. Met de leerpunten die voortkomen uit deze zelfevaluatie gaan de VRHM en de gemeente
Alphen aan den Rijn aan de slag.

4. Kader
Op grond van artikel 2.5.1 van het Besluitveiligheidsregio’s (Bvr) is de veiligheidsregio verplicht
jaarlijks een systeemoefening te houden om te zien of de hoofdstructuur in zijn geheel goed
functioneert. De inspectie geeft aan dat wanneer sprake is geweest van een GRIP-3 incident waarbij
de gehele hoofdstructuur is betrokken en die vakkundig is geëvalueerd, deze kan worden aangemerkt
als een dat jaar gehouden systeemoefening.

5. Implementatie en communicatie
De rapportage wordt verspreid binnen de VRHM. De verschillende multidisciplinaire werkgroepen en
crisisfunctionarissen gaan aan de slag met de leerpunten.

6. Bijlagen
Zelfevaluatie rapportage kraanincident Alphen aan den Rijn.
Aanbiedingsbrief rapportage zelfevaluatie kraanincident.
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