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Geachte heer Bos,
Na het kraanincident op 3 augustus jl. in Alphen aan den Rijn heeft de Veiligheidsregio Hollands
Midden (VRHM), na overleg met de gemeente Alphen aan den Rijn, besloten dit incident aan te
melden als Systeemtest bij de inspectie V&J. Het incident in Alphen aan den Rijn is opgeschaald
naar GRIP3 waarbij de hoofdstructuur inclusief de taakorganisaties van de gemeente actief zijn
geweest. Daarmee voldoet het incident aan de eisen die aan de zelftest worden gesteld. In uw
brief van 3 december jl. gaat u akkoord met het verzoek van de VRHM om het kraanincident aan
te merken als systeemtest.
Hierbij ontvangt u de rapportage van de zelfevaluatie welke de VRHM heeft laten uitvoeren in het
kader van de systeemtest 2015. De rapportage is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 4
februari jl. Uit de rapportage blijkt dat op 3 augustus jl. de crisisorganisaties van de VRHM en de
gemeente Alphen aan den Rijn goed hebben gefunctioneerd. Een type incident zoals deze zich
heeft voorgedaan op 3 augustus jl. 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.
Hoogachtend,

drs. H.J.J. Lenferink
Voorzitter Veiligheidsregio Hollands Midden

