A. 4

1. Samenvatting voorstel
Op 12 februari 2016 is in de VRHM een onverwachte systeemtest (Collisio) 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 de
rapportage ‘Staat van de rampenbestrijding’, daarnaast is een aantal aanbevelingen opgesteld. 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. 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 14 april jl. de rapportage ‘Staat van de
rampenbestrijding systeemtest Collisio’ vastgesteld en besloten deze aan te bieden aan de Inspectie
Veiligheid en Justitie. 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.
Achtergrond organiseren systeemtest
Op vrijdag 12 februari 2016 is er binnen de VRHM een systeemtest Collisio 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’.
Doel op te leveren rapportages
Er zijn twee rapportages van de systeemtest Collisio opgeleverd; een ‘Toetsingskader Staat van de
rampenbestrijding’ en een overzicht met aanbevelingen.
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 een oordeel over
wordt gegeven.

De VRHM laat, aanvullend op het toetsingskader, een overzicht met aanbevelingen 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. De
meeste aanbevelingen worden gedekt door het reguliere Opleiden-, Trainen- & Oefenprogramma.
Een verbetering van een aantal activiteiten van de GMK en de Taakorganisatie Communicatie is
gewenst. De worden opgepakt door de Veiligheidsdirectie. De aanbevelingen zijn:
GMK
a. Instellen periodiek afstemmingsoverleg om alle sleutelfunctionarissen en centralisten te
informeren over het huidige totaalbeeld.
b. Benutten van het scherm/videowall in de meldkamer voor het tonen van het multidisciplinaire
totaalbeeld met informatie over het incident.
c. Opnemen van een Geografisch Informatie Systeem-bestand (GIS-bestand) in het
Waarschuwingsalarmeringssysteem (WAS-systeem) met daarop de locatie van de WASpalen in VRHM.
d. Borgen van de werking van het Geïntegreerde Meldkamer Systeem-klachtenmelding (GMSklachtenmelding).
e. Plaatsen van meer informatie onder het kopje ‘beeldvorming’ in het tabblad Meldkamer door
de Calamiteitencoördinator (CaCO) zodat relevante informatie gemakkelijker beschikbaar is.
f. Gelijkmaken van de alarmering voor alle disciplines.
Taakorganisatie Communicatie
g. Verbeter (de terugkoppeling over) de opkomst van de Taakorganisatie Communicatie.
Hieronder een korte toelichting per aanbeveling:
Ad a. De calamiteitencoördinator (CaCo) heeft doorlopend contact met sleutelfunctionarissen (zoals
de operationeel coördinator, de officier van dienst operationeel centrum en de coördinator meldkamer
ambulance) en met enkele centralisten. Doel hiervan is informatie te vragen/halen en brengen, het
opschalingsniveau te bewaken en prioriteiten stellen in de meldkamerbesluiten van de diensten. Door
periodiek een afstemmingsoverleg c.q. briefingsoment met sleutelfunctionarissen en centralisten te
beleggen kan snel en eenduidig informatie gedeeld worden. Dit draagt bij aan het delen van een
multidisciplinair totaalbeeld. Afgesproken is om dit op te nemen in de werkinstructie van de CaCo.
Ad b. Het scherm in de meldkamer toont op dit moment P2000-meldingen, monitor van
telefoonbezetting, nieuwspagina NOS en uitkijkbeeld van camera’s (onder andere stad en snelweg).
De GRIP-opschalingen worden niet centraal gemeld in de meldkamer. Deze staan wel in het
Geïntegreerde Meldkamer Systeem. Om ervoor te zorgen dat elke dienst van het juiste
opschalingsniveau op de hoogte is, kan het scherm/de videowall in de meldkamer gebruikt worden.
Het scherm/videowall biedt ook de mogelijkheid om alle sleutelfunctionarissen en centralisten op de
hoogte te brengen van het multidisciplinaire totaalbeeld en informatie over het incident te tonen.
Tijdens de systeemtest van de Veiligheidsregio Haaglanden (30 maart 2016) is een pilot geweest
waarbij het ‘multi-beeld’ op de videowall werd geprojecteerd. Dit is positief bevallen en wordt verder
ontwikkeld op de meldkamer.
Ad c. Het BT heeft opdracht gegeven om de WAS-palen te activeren. Gebleken is dat in het
Waarschuwingsalarmsysteem (WAS-systeem) geen Geografisch Informatie Systeem-bestand (GISbestand) is opgenomen met daarop de locatie van de WAS-palen in VRHM. Deze kaartlaag is wel
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beschikbaar voor de Veiligheidsregio Haaglanden. Er is opdracht gegeven aan het ‘beheer
meldkamerdomein’ om deze kaartlaag ook voor VRHM toe te voegen.
Ad d. De CaCo heeft vanaf 9.28 uur een aparte GMS-klachtenmelding gemaakt om de klachten te
registeren. Slechts enkele klachten komen in deze melding terecht. Om 11.14 uur verzoekt de
meetplanleider via de meldkamer brandweer om een klachtenplot in het LCMS. De meldkamer kan
deze plot niet leveren. Geborgd moet worden dat de Geïntegreerde Meldkamer Systeemklachtenmelding (GMS-klachtenmelding) goed werkt zodat alle klachten ook daadwerkelijk daarin
terecht komen. Een klachtenplot is voor een adequaat beeld van de effecten van een incident en voor
de meetplanorganisatie zeer waardevol. Dit is een punt van aandacht dat nader moet worden
uitgewerkt.
Ad e. Uit de systeemtest blijkt dat niet alle onderdelen van het eigen beeld gevuld zijn. Een
klachtenplot, de verkeerscirculaire, actuele informatie over de grootte van de uitstroming van de stof
en de voortschrijdende verspreiding van de dampwolk ontbreken. Het vullen van LCMS met
informatie is een uitdaging voor de CaCo. Hij heeft twee kerntaken: 1) eenhoofdige leiding meldkamer
en 2) het vullen van LCMS. In de praktijk blijkt dat er in het eerste half uur van een incident veel tijd
gaat zitten in het operationeel aansturen van de meldkamer. Dit gaat ten koste van het vullen van
LCMS. Na de systeemtest van de veiligheidsregio Haaglanden zijn er verkennende gesprekken
geweest met het Real Time Intelligence Center (RTIC) om deze taak (als informatiecoördinator LCMS
vullen) tijdens een GRIP-incident op zich te nemen. Dit wordt verder uitgewerkt.
Ad f. Bij iedere GRIP-situatie moet de GMK binnen 2 minuten de onderdelen van de hoofdstructuur
van de rampenbestrijding en crisisbeheersing alarmeren. De brandweercentralist bereikt met één
druk op de knop circa 90% van de te alarmeren functionarissen. De witte en blauwe centralist
alarmeren de functionarissen die de rode kolom niet kan alarmeren (voorbeeld TEV) en de eigen
operationele eenheden zoals de OvD-P en de OvD-G. Uit de systeemtest blijkt dat om 9.42 uur de
alarmering voor het BT heeft plaatsgevonden. Volgens de alarmeringstijden heeft de GHOR de
alarmering pas om 9.55 uur gekregen. Het niet gelijktijdig alarmeren van de functionarissen heeft al
eerder voor problemen gezorgd. Besloten is om de huidige procedure van de GRIP-alarmering te
wijzigen en voortaan de brandweer alle disciplines te laten alarmeren (i.p.v. iedere discipline
afzonderlijk). Na enkele technische aanpassingen kan deze aanbeveling gerealiseerd worden.
Ad g. De gemeentelijke kolom gebruikt voor de alarmering van de medewerkers in de gemeentelijke
crisisorganisatie het belsysteem OOV-alert. Door dit geautomatiseerde systeem is het mogelijk om
binnen korte tijd grote groepen mensen te alarmeren. Een MOV’er activeert OOV-alert en hierna belt
het systeem vanuit circa 500 telefoonlijnen en geeft een specifieke boodschap aan de ontvanger.
Omdat er wordt gewerkt met zachte piketten is niet bekend wie wel of niet opkomen en hoe laat ze
opkomen. Uit de systeemtest blijkt dat de opkomst van communicatie niet goed is gegaan. Dit is een
aandachtspunt dat verdere uitwerking behoeft.

4. Implementatie en communicatie
De aanbevelingen zijn uitgezet bij de verantwoordelijke afdelingen. Monitoring van de voortgang vindt
plaats via de voortgangsrapportage.

5. Bijlagen
Staat van de rampenbestijding, systeemtest Collisio, 12 februari 2016
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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 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.
Voor de oefeningen stelt de veiligheidsregio, op basis van het wettelijke kader, de verbeterpunten uit
de ‘Staat’ en haar eigen ambities en oefendoelen vast.
Het toetsingskader biedt ondersteuning bij de evaluatie van incidenten en oefeningen.
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Beschrijving systeemtest en doelen
Systeemtest

Op vrijdag 12 februari 2016 heeft Veiligheidsregio Hollands Midden een onverwachte systeemtest georganiseerd, genaamd Collisio. Met deze systeemtest voldoet de veiligheidsregio aan haar wettelijke verplichting jaarlijks de
hoofdstructuur van de rampenbestrijding te beoefenen.

Evaluatierapport

Voor het opstellen van dit evaluatierapport zijn gebruikt:
Document
Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Hollands Midden
Toetsingskader Inspectie Veiligheid & Justitie (IVenJ).
Observatieformulier per team

Oefening

Relatie
Beschrijft de crisisorganisatie in
Hollands Midden.
Beschrijft de normen waaraan getoetst wordt door IVenJ.
Beschrijft hoe de getoetste normen in de praktijk zijn uitgevoerd
door de teams.

De systeemtest betreft een oefening voor de hoofdstructuur van Veiligheidsregio Hollands Midden. De deelnemende teams zijn:
 Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)
 Commando Plaats Incident (CoPI)
 Regionaal Operationeel Team (ROT)
 (Gemeentelijk) Beleidsteam (BT)
 Team Bevolkingszorg (TBz)
 Taakorganisatie Communicatie
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 wel met optische en geluidssignalen mogen aanrijden.
Om 8.54 uur krijgt de gemeenschappelijke meldkamer de eerste melding van
het ongeval binnen. Dit betekent de start van de systeemtest.
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Achtergrond scenario

Voor de systeemtest is een scenario gebruikt waarbij alle diensten grootschalig
in actie komen en opschaling tot en met GRIP 3 noodzakelijk is.

Scenario

Op de N207/ Schoonhovenseweg tussen Stolwijk en Bergambacht zijn bij
hectometerpaal 9,1 een tankwagen en een touringcar met elkaar in botsing gekomen. De tankwagen is na de aanrijding gekanteld en de afsluiter is gaan
lekken. Daardoor kwam de stof acrylonitril vrij. Acrylonitril is zeer brandbaar
en giftig en kan zorgen voor onder andere oog-, huid- en neusirritatie, duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid en zenuwstelselaandoeningen die tot coma
kunnen leiden.
De touringcar was afkomstig van het woonzorgcomplex ‘Wilgenhoven’ in
Stolwijk en was onderweg naar Breda voor een dagje uit. In de bus bevonden
zich in totaal 56 personen: bewoners, mantelzorgers en begeleiders.
Er reden meerdere auto’s en fietsers op de weg. De bestuurders en fietsers
kwamen in aanraking met de gevaarlijke dampen van de lekkende stof. De
dampen trokken met de wind mee richting het industrieterrein en de woonwijken in Stolwijk.

Meldingen

Een responscel heeft alle partijen die niet tot de hoofdstructuur behoren gesimuleerd en een callcenter heeft de burgers gesimuleerd. De (gesimuleerde) burgers
belden berichten door naar de GMK.

Mediasimulator

Tijdens de systeemtest is gewerkt met de mediasimulator. Hierin stonden onder
andere nieuwsberichten van de landelijke, regionale en lokale omroepen, tweets
en facebookberichten.
Gebruikte media:
 www.now.nl1
 Teletekst
 Quacker2
 Nieuwsuitzendingen van NOS
 Nieuwsberichten van RTV Krimpenerwaard en Omroep West
 www.faceplace.nl3

1

Vergelijkbaar met nu.nl.
Vergelijkbaar met Twitter.
3
Vergelijkbaar met Facebook.
2
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Voorbeeld van een journaaluitzending:
10.00 uur Extra
journaaluitzending





Zeker 15 gewonden bij aanrijding op N207
Traumahelikopter is ingezet
Wind met mogelijk schadelijke stof over industrieterrein
en woonwijk

Voorbeeld van een Teletekstbericht:
Aanrijding tankwagen en bus op N207
Gepubliceerd: 12 februari 2016 09:10
Vanmorgen rond 8.50 uur heeft een aanrijding plaatsgevonden op de N207 tussen Stolwijk en Bergambacht tussen een touringcar en een tankwagen. Het is
nog niet bekend hoe het ongeluk is ontstaan. Er zijn gewonden, er is nog niks
bekend over de aard van de verwondingen. Het verkeer wordt omgeleid.
Opschaling

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

Informatiemanagement

Tijdstip opschaling
09.03 uur
09.07 uur
09.38 uur

Alle teams binnen de hoofdstructuur gebruikten het Landelijk Crisismanagementsysteem (LCMS) als primair instrument voor de netcentrische werkwijze.
De teams leverden via het LCMS een bijdrage aan het totaalbeeld en de onderlinge informatie-uitwisseling en communicatie.
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Tijdslijn/ feitenrelaas systeemtest Collisio
Tijdstip
08.54 uur
09.03 uur
09.07 uur
09.07 uur
09.22 uur
09.36 uur

09.38 uur
09.42 uur
10.03 uur

10.25 uur
10.30 uur
10.36 uur
10.39 uur
10.50 uur
11.00 uur
11.00 uur
11.02 uur
11.15 uur
11.23 uur
11.30 uur
11.34 uur
11.40 uur
12.01 uur

Gebeurtenis/ actie
Start systeemtest: eerste melding naar de meldkamer over
het verkeersongeval.
GRIP 1 door Caco.
GRIP 2 door Caco.
Er ligt een plas vloeistof van een meter doorsnee op het
wegdek.
Alarmering voor TBz via OOV-Alert.
Caco stelt Waarschuwingsalarmsysteem-palen (WASpalen) en NL-Alert in werking.

GRIP 3 door regionaal operationeel leider in opdracht
van burgemeester.
Alarmering BT.
Eerste ROT-overleg.

Bijzonderheden

NL-Alert wordt om 09.44
uur verzonden. Tekst: ‘In
verband met lekkage van
gevaarlijke stof ramen en
deuren sluiten, wacht nadere info af.’

Algemeen commandant
en stafsectie politie zijn
afwezig.

Eerste CoPI-overleg.
Tweede ROT-overleg.
Eerste BT-overleg.
Eerste vergadering TBz.
SIS is operationeel.
Derde ROT-overleg.
Tweede BT-overleg.
Tweede CoPI-overleg
Tweede vergadering TBz.
Lekkage is gedicht en uitstroom vloeistof is gestopt. De
plas is afgedekt en de emissie is daardoor gestopt.
Derde BT-overleg.
Opvanglocatie voor slachtoffers is cultureel centrum De
Zwaan aan de Kerkweg in Berkenwoude.
Vierde ROT-overleg.
Einde systeemtest.
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Bevindingen toetspunten Besluit veiligheidsregio’s
Normering

In het Toetsingskader is een normering opgenomen waaraan elke veiligheidsregio dient te voldoen. Deze normering is onderverdeeld in:
 Organisatie
 Alarmering
 Opschaling
 Informatiemanagement
In dit evaluatieverslag wordt de normering beantwoordt. Hierbij wordt uitgegaan van de informatie die verkregen is door de evaluatie van de gehouden
systeemtest.

Aanpassing

In het toetsingskader is het gemeentelijk beleidsteam opgenomen. Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een andere benaming voor dit team, namelijk beleidsteam.
Met betrekking tot communicatie wordt in het toetsingskader gesproken over
voorlichting, onder andere:
 Een functionaris belast met de coördinatie van de voorlichting
 Het geven van voorlichting aan de bevolking
 Een voorlichtingsfunctionaris
Veiligheidsregio Hollands Midden noemt voorlichting echter crisiscommunicatie (conform Besluit veiligheidsregio’s 15 juni 2015).
De vragen van het toetsingskader zijn in originele staat gehouden, dus met de
voor Veiligheidsregio Hollands Midden afwijkende benamingen. Waar het
toetsingskader over gemeentelijk beleidsteam en voorlichting spreekt, kan dan
ook respectievelijk beleidsteam en crisiscommunicatie worden gelezen.
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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.

Hoofdstructuur



Zijn alle onderdelen van de hoofdstructuur zoals beschreven in artikel
2.1.1 opgenomen in een regionale opschalingsregeling?

Ja – Het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Hollands Midden de dato 11
juni 2015 voorziet hierin.


Zijn, gezien het scenario/incident, alle onderdelen van de hoofdstructuur
opgekomen zoals beschreven in artikel 2.1.1?

Ja – Alle onderdelen van de hoofdstructuur zijn tijdens de systeemtest
opgekomen.
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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.

Commando
plaats incident



Bestaat het commando plaats incident uit alle functionarissen zoals omschreven in artikel 2.1.2 lid 1?

Ja – Het commando plaats incident (CoPI) bestaat uit de leider commando
plaats incident, de officier van dienst van de brandweer, de officier van dienst
van de geneeskundige hulpverlening, de officier van dienst van de politie, de
informatiemanager en de voorlichtingsfunctionaris4. De officier van dienst bevolkingszorg is ook aanwezig.


Heeft aan het CoPI een liaison Vitaal – CoPI deelgenomen?

Nee – Het team benoemt wel dat de expertise van vitale partners (hoogheemraadschap, riolering en omgevingsdienst) en de adviseur gevaarlijke stoffen
(AGS) nodig is. De leider CoPI geeft aan de regionaal operationeel leider
door dat er behoefte is aan deskundigen van het hoogheemraadschap en de riolering. Het team vraagt ook advies aan de AGS over de gevaarlijke stof.
De Omgevingsdienst Midden-Holland is na het derde CoPI-overleg aanwezig.
De gemeenteambtenaar met specialisme riolering is via telefonisch overleg
geconsulteerd.


Bij afwezigheid van een informatiemanager, wordt in het commando
plaats incident voorzien in de functionaliteit informatiemanagement?

N.v.t. – De informatiemanager komt ter plaatse en start direct met zijn werkzaamheden.


Fungeert de leider commando plaats incident als een discipline overstijgend (ontkleurd) leider?

Ja – De leider CoPI geeft duidelijk leiding aan het team en geeft elk teamlid
tijd en ruimte om een bijdrage te leveren. De leider CoPI formuleert dilemma’s en stelt prioriteiten. Het optreden van de leider CoPI is duidelijk en
deskundig.

4

Deze functionaris wordt in Veiligheidsregio Hollands Midden ‘communicatieadviseur CoPI’ genoemd.
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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.

Commando
plaats incident



Is er bij de taakuitvoering van het commando plaats incident sprake van
sturing en coördinatie van de operationele inzet?

Ja – Het team neemt besluiten en benoemt duidelijk de acties die daaruit
voortvloeien. Het team heeft aandacht voor multidisciplinaire dilemma’s en
bijbehorende acties. Bij het bespreken van scenario’s benoemt het team de
aanpak en vervolgacties niet altijd, omdat het CoPI eerst afwacht hoe het incident zich gaat ontwikkelen.


Is er bij de taakuitvoering van het commando plaats incident sprake van
afstemming met andere betrokken partijen?

Ja – Het CoPI heeft aandacht voor de verspreiding van de stof via riolering
en sloten en het benoemt partijen die betrokken zijn bij milieuschade. De AGS
neemt aan het CoPI deel vanaf het tweede CoPI-overleg. Het team heeft aandacht voor de besmetting van ambulances en overige voertuigen en de registratie van personeel dat mogelijk gezondheidsrisico loopt door in de damp te
zijn geweest.


Is er bij de taakuitvoering van het commando plaats incident sprake van
advisering van het regionaal operationeel team?
- Is er contact tussen het commando plaats incident en het regionaal
operationeel team?
Ja – De leider CoPI heeft meerdere keren telefonisch contact met de
regionaal operationeel leider.
-

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 formuleert acties en taken voor het regionaal
operationeel team (ROT) voor de effecten vanuit het brongebied.

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.

Team Bevolkingszorg



Bestaat het Team Bevolkingszorg uit de functionarissen zoals is opgenomen in artikel 2.1.3, lid 1?

Ja – Het Team Bevolkingszorg (TBz) bestaat minimaal uit een functionaris belast met de leiding van het team, een functionaris belast met het informatiemanagement en een functionaris belast met de coördinatie van de voorlichting.

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.

Team Bevolkings- 
zorg

Neemt Team Bevolkingszorg de taken op zich zoals omschreven in lid 2
van het artikel?

Ja – Het TBz verzorgt de crisiscommunicatie naar de bevolking toe, voorziet
in opvang en verzorging van de bevolking en adviseert het ROT. De slachtofferinformatiesystematiek (SIS) registreert de niet-zelfredzame slachtoffers.


Worden afhankelijk van het scenario de benodigde deelprocessen gestart
zoals:
- Voorlichting? Ja
- Opvang & Verzorging? Ja
- CRIB? Ja (SIS is ingezet)

Het TBz start de crisiscommunicatie naar de burgers. Daarnaast organiseert
het team een opvanglocatie voor de T3-slachtoffers en een opvanglocatie voor
verwanten.
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Is er bij de taakuitvoering van het Team Bevolkingszorg sprake van advisering van het regionaal operationeel team?
- Is er contact tussen het Team Bevolkingszorg en het regionaal operationeel team?
Ja – De voorzitter van het TBz heeft meerdere keren telefonisch
contact met de algemeen commandant bevolkingszorg.
-

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?
Nee – Niet is waargenomen dat het TBz adviezen aan het regionaal
operationeel team heeft gegeven.

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.

Regionaal operationeel team



Bestaat het regionaal operationeel team uit alle onderdelen zoals omschreven in artikel 2.1.4. lid 1?

Nee – De sectie politie is niet compleet: de staffunctionaris politie is niet opgekomen, de algemeen commandant politie komt later. Het ROT bestaat wel
uit de regionaal operationeel leider, een sectie brandweer, een sectie GHOR5,
een sectie bevolkingszorg, een sectie informatiemanagement en de voorlichtingsfunctionaris6.


Bestaat een sectie minimaal uit een hoofd sectie (welke zitting neemt in de
plenaire sessie) en één medewerker?

Nee – De sectie politie is niet aanwezig. De algemeen commandant politie is
opgekomen, maar de staffunctionaris(sen) niet.


Heeft aan het ROT een liaison Vitaal – ROT deelgenomen?

Nee – Wel besluit het ROT in het derde overleg dat de regionaal operationeel
leider het hoogheemraadschap en de omgevingsdienst uitnodigt om deel te nemen in het ROT in verband met hun lokale kennis en expertise.

5
6

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio.
Deze functionaris wordt in Veiligheidsregio Hollands Midden ‘communicatieadviseur ROT’ genoemd.
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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.

Regionaal operationeel team



Is er bij de taakuitvoering van het regionaal operationeel team sprake van
sturing en coördinatie van de rampenbestrijding?

Ja – Het ROT stuurt en coördineert de rampenbestrijding.


Is er bij de taakuitvoering van het regionaal operationeel team sprake van
afstemming met andere betrokken partijen?

Nee – Het team heeft niet afgestemd met andere betrokken partijen. Het voornemen om contact op te nemen met het hoogheemraadschap en de omgevingsdienst was er wel.


Is er bij de taakuitvoering van het regionaal operationeel team sprake van
advisering van het regionaal beleidsteam/ gemeentelijk beleidsteam?
- Is er contact tussen het regionaal operationeel team en het regionaal
beleidsteam/ gemeentelijk beleidsteam?
Ja – De regionaal operationeel leider neemt voor het eerste ROToverleg contact op met de burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard en met de algemeen directeur van Veiligheidsregio Hollands
Midden. Tijdens dit contact is gesproken over de opschaling van de
crisisorganisatie en de risico’s bij dit type incident.
-

Worden er vanuit het regionaal operationeel team adviezen richting
het regionaal beleidsteam/ gemeentelijk beleidsteam gecommuniceerd?
Ja – De regionaal operationeel leider geeft advies aan het
beleidsteam (BT) over de rol van de burgemeester met
betrekking tot crisiscommunicatie en de noodzakelijke acties met
betrekking tot een eventuele evacuatie van de bedreigde woonwijk.
Ook bespreken de operationeel leider en de burgemeester om na te
denken over de wijze van mogelijke evacuatie: zelfredzaamheid of
georganiseerde verplaatsing.

Toetsingskader Staat van de Rampenbestrijding
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Artikel 2.1.5 lid 1
Een gemeentelijk beleidsteam bestaat uit leidinggevenden van de brandweer, de GHOR, de politie en de bevolkingszorg.

Gemeentelijk beleidsteam



Bestaat het gemeentelijk beleidsteam uit de functionarissen zoals omschreven in artikel 2.1.5 lid 1?

Ja – Het BT bestaat uit leidinggevenden van de brandweer, de GHOR, de politie en bevolkingszorg.


Heeft aan het GBT een liaison Vitaal – GBT deelgenomen?

Nee – Aan het BT heeft geen liaison vitaal deelgenomen.
Artikel 2.1.5 lid 2
Een gemeentelijk beleidsteam ondersteunt de burgemeester bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Gemeentelijk beleidsteam



Wordt een opgekomen beleidsteam voorgezeten door een burgemeester of
diens plaatsvervanger?

Ja – De burgemeester zit het team voor.7


Geven de opgekomen leden van een beleidsteam vanuit hun eigen vakkennis ondersteuning aan de voorzitter (burgemeester) bij het nemen van beleidsbeslissingen en besluiten?

Ja – De teamleden ondersteunen de voorzitter bij het nemen van besluiten.

7

Een locoburgemeester neemt plaats in de buitenring.

Toetsingskader Staat van de Rampenbestrijding
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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.

Regionaal beleidsteam



Bestaat het regionaal beleidsteam uit de burgemeesters van de gemeenten
die betrokken zijn of dreigen te worden bij de ramp of crisis?

N.v.t. – Er is tijdens deze systeemtest niet opgeschaald naar GRIP 4. Er is
dan ook geen regionaal beleidsteam bijeengekomen.


Bestaat het regionaal beleidsteam uit de hoofdofficier van Justitie die betrokken is of dreigt te worden bij de ramp of crisis?

N.v.t. – Er is tijdens deze systeemtest niet opgeschaald naar GRIP 4.


Wordt de voorzitter van elk betrokken waterschap uitgenodigd deel uit te
maken van het beleidsteam?

N.v.t. – Er is tijdens deze systeemtest niet opgeschaald naar GRIP 4.


Heeft aan het regionaal beleidsteam een liaison Vitaal – RBT deelgenomen?

N.v.t. – Er is tijdens deze systeemtest niet opgeschaald naar GRIP 4.

Toetsingskader Staat van de Rampenbestrijding
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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.

Meldkamer



Is deze functionaris benoemd in een multidisciplinair vastgesteld document?

Ja – Het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Hollands Midden voorziet
hierin.


Is deze functie vanaf het moment van grootschalige alarmering ingevuld?

Ja – De calamiteitencoördinator is aanwezig in de meldkamer op het moment
van grootschalige alarmering. Er is ook een schaduw-calamiteitencoördinator
aanwezig.


Voert de functionaris de volgende drie elementen van zijn taakomschrijving uit:
1. informatie vragen, halen en brengen?
Ja – De calamiteitencoördinator heeft doorlopend contact met sleutelfunctionarissen (zoals de operationeel coördinator, de officier van dienst
operationeel centrum en de coördinator meldkamer ambulance) en met
enkele centralisten. Het gaat voornamelijk over informatie met betrekking
tot thematische vragen, bijvoorbeeld welke stof het betreft.
2. bewaken van het opschalingniveau. I.c. ervoor zorgen dat elke dienst van
het juiste opschalingsniveau op de hoogte is?
Nee – De calamiteitencoördinator meldt de GRIP-opschalingen niet centraal. De meldingen staan wel in het Geïntegreerde Meldkamer Systeem
(GMS).
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? (afhankelijk van
scenario)
Ja – De calamiteitencoördinator pakt nadrukkelijk zijn rol, is sturend en
stelt prioriteiten, bijvoorbeeld de maatregelen als gevolg van de gevaarlijke stoffen. Verder stemt de calamiteitencoördinator veelvuldig af met de
sleutelfunctionarissen. Tussen de diensten zijn geen tegenstrijdige belangen 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.

Meldkamer



Start de meldkamer na elke ophoging van het opschalingsniveau binnen
twee minuten de alarmering?

Nee – Bij GRIP 1 volgt er na de alarmering door de meldkamer ambulance
geen multi-alarmering in verband met de snelle opvolging van GRIP 2. Bij
GRIP 2 start de meldkamer de alarmering binnen een minuut. Bij GRIP 3
start de meldkamer de alarmering na vier minuten8.


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 – De regionaal operationeel leider informeert de burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard en adviseert hem om op te schalen naar GRIP 3. De
burgemeester geeft vervolgens de operationeel leider de opdracht op te schalen. Na de alarmering voor GRIP 3 belt de burgemeester naar de meldkamer.
De meldkamer heeft geen nieuwe informatie voor de burgemeester, omdat hij
al door de regionaal operationeel leider is geïnformeerd.

8

Volgens de alarmeringstijden heeft de GHOR de alarmering pas om 9.55 uur gekregen.
Van de politie is geen alarmeringstijd te achterhalen.
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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.

Meldkamer



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 – De centralisten overleggen onderling over welke functionarissen wel of
niet gealarmeerd moeten worden. De centralisten besluiten dat er afgeweken
moet worden van het reguliere alarmeringsscenario, omdat het een systeemtest betreft: bepaalde operationele eenheden hoeven niet ingezet te worden.
Verder controleren de centralisten actief welke organisaties gebeld moeten
worden. Ze bellen onder andere ziekenhuizen, de provincie en Rijkswaterstaat.

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.

Meldkamer



Heeft de Meldkamer een beschrijving van het incident gereed?

Ja – De meldkamer heeft een beschrijving van het incident. Het eerste meldkamerbeeld is beschikbaar om 09.21 uur, dat is achttien minuten na afkondiging van GRIP 1.


Is deze beschrijving schriftelijk beschikbaar?

Ja – De beschrijving is beschikbaar in het Landelijk Crisismanagementsysteem (LCMS).


Worden sleutelfunctionarissen voorzien van deze beschrijving?

Ja – Het LCMS is beschikbaar voor alle sleutelfunctionarissen.

Toetsingskader Staat van de Rampenbestrijding
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Artikel 2.2.5
Het bestuur van de veiligheidsregio draagt zorg voor een voorziening waardoor in het geval dat de Meldkamer uitvalt, de functie en taken van de meldkamer worden gecontinueerd.

Toelichting

Gezien de veranderingen met betrekking tot de meldkamers op landelijk gebied neemt de Inspectie VenJ dit punt niet mee in de Staat van de Rampenbestrijding 2013. In de opmaat naar de Staat van de Rampenbestrijding 2016 zal
overleg worden gevoerd met de beleidsafdelingen van het departement en
wordt de huidige stand van zaken omtrent de ontwikkelingen van de meldkamer in kaart gebracht

Toetsingskader Staat van de Rampenbestrijding
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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 minuten.

Commando
plaats incident



Is het commando plaats incident binnen dertig minuten gestart met de eerste werkzaamheden?

Nee – De officier van dienst van de brandweer en de plotter starten binnen
dertig minuten met de eerste werkzaamheden. De informatiemanager is na
drieëndertig minuten in het CoPI. 9 De overige functionarissen van het CoPI
starten niet binnen dertig minuten met de eerste werkzaamheden.10 11 12
Om 09.07 uur vindt de alarmering voor het CoPI plaats. De opkomsttijden
zijn als volgt:
Functionaris

Aankomst

Leider CoPI/ Hoofdofficier van dienst van de brandweer (HOvD-B)

10.08 uur

Officier van dienst van de brandweer (OvD-B)

09.18 uur

Officier van dienst van de geneeskundige hulpverlening (OvD-G)

09.50 uur

Officier van dienst van de politie of van de Koninklijke Marechaussee (OvD-P of OvD-KMar)
Officier van dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz)

09.45 uur

Informatiemanager13

09.40 uur

Voorlichtingsfunctionaris

09.45 uur

Plotter

09.32 uur

AGS

---14

09.45 uur

9

Dit valt binnen de marge van vier minuten die gegeven wordt omdat er niet met PRIO gereden mag worden.
Zodra een Officier van dienst Bevolkingszorg gealarmeerd wordt, start deze gelijk op afstand zijn taak. Zoals
de meldkamer bellen, het beeld monitoren en vormen door middel van het LCMS en Twitter en diverse functies
voorwaarschuwen.
11
Doordat er, conform de afspraak, niet met optische en geluidssignalen is gereden, geven de gerealiseerde opkomsttijden geen realistisch beeld weer.
12
De leider CoPI is tijdens het aanrijden al begonnen met zijn werkzaamheden, zoals contact opnemen met het
Hoofd taakorganisatie Communicatie, de Hoofdofficier van dienst brandweer en de communicatieadviseur ROT.
Dit is niet schriftelijk vastgelegd.
13
Niet is te achterhalen of de informatiemanager al voor aankomst in het CoPI is gestart met de werkzaamheden.
14
Tijdstip aankomst onbekend. De AGS is bij het tweede CoPI-overleg aanwezig (dit overleg start om 11.02
uur).
10
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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;

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;

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.

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.

Regionaal operationeel team



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?

Nee – De algemeen commandant politie is na 98 minuten aanwezig. De andere leidinggevenden van het ROT starten wel binnen vijfenveertig minuten
met de eerste werkzaamheden.

Toetsingskader Staat van de Rampenbestrijding
Systeemtest Collisio, 12 februari 2016
Veiligheidsregio Hollands Midden – versie definitief

23

Om 09.07 uur vindt de alarmering voor het ROT plaats. De opkomsttijden zijn
als volgt:



Functionaris

Aankomst

Regionaal operationeel leider

09.17 uur

Algemeen commandant brandweer

09.29 uur

Medewerker sectie brandweer

09.40 uur

Algemeen commandant GHOR

09.49 uur

Medewerker sectie GHOR

09.33 uur

Algemeen commandant politie

10.45 uur

Medewerker sectie politie

---

Algemeen commandant bevolkingszorg

09.40 uur

Medewerker sectie bevolkingszorg

09.46 uur

Informatiemanager

09.08 uur

Informatiecoördinator

09.10 uur

Voorlichtingsfunctionaris15

09.35 uur

Plotter

09.35 uur

Secretaris

09.18 uur

Medewerker sectie communicatie

10.15 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 – De informatiemanager is één minuut na alarmering ter plaatse en start
direct met de werkzaamheden.


Is de voorlichtingsfunctionaris binnen dertig minuten begonnen met de
uitvoering van taken?

Ja – De communicatieadviseur ROT is achtentwintig minuten na alarmering
ter plaatse en begint direct met de werkzaamheden.

15

Communicatieadviseur ROT
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Is de sectie Informatiemanagement met minimaal één medewerker binnen
veertig minuten begonnen met het verzamelen van informatie t.b.v. het regionaal operationeel team?

Ja – De informatiemanager en informatiecoördinator zijn respectievelijk één
en drie minuten na alarmering ter plaatse en beginnen direct met de werkzaamheden.


Zijn de overige secties met minimaal één medewerker binnen zestig minuten na afkondiging van de opschaling begonnen met de uitvoering van hun
taken?

Nee – De sectie politie is niet opgekomen. De overige secties zijn wel op tijd
gestart.
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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.

Team Bevolkings- 
zorg

Is het Team Bevolkingszorg binnen negentig minuten na afkondiging van
de opschaling begonnen met de uitvoering van hun taak?

Nee – Het HTO Omgevingszorg start 128 minuten na de opschaling met de
werkzaamheden – hij komt bij het tweede overleg binnen en is daarvoor niet
met zijn werkzaamheden bezig geweest. Het HTO Informatie is niet opgekomen. De overige functionarissen van de stafsectie bevolkingszorg starten wel
binnen negentig minuten met de eerste werkzaamheden.
Om 09.2216 uur vindt de alarmering voor het TBz plaats. De opkomsttijden
zijn als volgt:



Functionaris

Aankomst

Functionaris belast met de leiding van het team
(voorzitter)
Functionaris belast met het informatiemanagement
(informatiecoördinator)
Functionaris belast met de coördinatie van de voorlichting (HTO Communicatie)
HTO Publieke zorg

10.35 uur

HTO Ondersteuning

09.52 uur

HTO Omgevingszorg

11.30 uur18

MOV

09.47 uur

Notulist

09.47 uur

HTO Informatie

---19

10.07 uur
10.55 uur17
09.44 uur

Is de functionaris die belast is met de coördinatie van de voorlichting binnen dertig minuten na afkondiging van de opschaling gestart met de taakuitvoering?

Nee – Het HTO Communicatie start niet binnen dertig minuten na opschaling
met de taakuitvoering.
16

De alarmering voor de Taakorganisatie Communicatie vindt plaats om 9.29 uur.
Na analyse van OOV-alert blijkt dat het HTO Communicatie niet meegenomen wordt in de alarmering voor het TBz, maar
wel in de alarmering voor de Taakorganisatie Communicatie. De alarmering voor de Taakorganisatie Communicatie vindt
plaats om 9.29 uur. Daarom start ook het HTO Communicatie binnen negentig minuten met de eerste werkzaamheden. Het
HTO Communicatie verricht onderweg al werkzaamheden.
18 De MOV neemt de rollen en taken van het HTO Omgevingszorg waar totdat het HTO Omgevingszorg arriveert.
19 De MOV neemt de rollen en taken van het HTO Informatie waar.
17
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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.

Gemeentelijk beleidsteam



Is het gemeentelijk beleidsteam binnen zestig minuten na afkondiging van
de opschaling gestart met de eerste werkzaamheden?

Nee – De strategisch adviseur GHOR en de strategisch adviseur politie starten respectievelijk 88 en 93 minuten na de opschaling. De overige functionarissen van het BT starten wel binnen zestig minuten met de eerste werkzaamheden.
Om 09.42 uur vindt de alarmering voor het BT plaats. De opkomsttijden zijn
als volgt:

20
21

Functionaris

Aankomst

Burgemeester

09.30 uur

Locoburgemeester

10.15 uur

Strategisch adviseur brandweer

10.25 uur

Strategisch adviseur GHOR20

11.10 uur

Strategisch adviseur politie21
Strategisch adviseur bevolkingszorg

11.15 uur

Informatiemanager

10.35 uur

Communicatieadviseur

10.00 uur

AOV

09.45 uur

Ondersteuning

09.45 uur

Notulist

10.15 uur

10.15 uur

Volgens de alarmeringstijden heeft de GHOR de alarmering pas om 9.55 uur gekregen.
Van de politie is geen alarmeringstijd te achterhalen.
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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.

Hoofdstructuur



Is er een voorziening getroffen waar het maken van een centraal totaalbeeld bij is belegd?

Ja – De teams werken aan een centraal totaalbeeld in het LCMS.


Voert dit onderdeel dit in de praktijk ook zo uit?

Ja – Het totaalbeeld is opgenomen in het LCMS: dit wordt situatiebeeld genoemd. De informatiemanager CoPI start zijn werkzaamheden direct als hij
ter plaatse komt. Tevens gaat de plotter meteen aan de slag met een plot, inclusief de aangeleverde foto’s van het incident. Dit zorgt voor een goed totaalbeeld van de huidige situatie van het incident, zowel bij het CoPI als ROT/
BT. De informatiemanager van het ROT stelt vanaf GRIP 2 het situatiebeeld
samen en houdt dit bij.
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Artikel 2.4.1 lid 2
Het totaalbeeld is opgebouwd uit de beschikbare gegevens over:
a. Het incident
b. De hulpverlening,
c. De prognose en de aanpak
d. De getroffen maatregelen en de resultaten ervan

Totaalbeeld



Is alle relevante informatie (scenarioafhankelijk) opgenomen in het totaalbeeld?

Ja – In het situatiebeeld is de situatie uitgebreid beschreven. Het beschrijft
onder andere het incident en de bestrijding ervan, de risico’s en de effecten op
de omgeving, slachtofferaantallen per urgentieklasse (T1, T2 en T3) en het
handelingsperspectief van de GHOR.


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 informatie in het situatiebeeld bestaat uit de velden beeldvorming,
oordeelsvorming en bevolkingsaspecten. Beeldvorming is thematisch onderverdeeld in: incident, bestrijding, omgeving/ effecten, risico’s/ gevaren, getroffenen, verkeerscirculatie, communicatie, handelingsperspectief GHOR,
meteo en locatie CoPI. Oordeelsvorming bestaat uit duiding, prioriteiten en
scenariodenken. Bevolkingsaspecten bestaat uit aantal betrokken personen en
opvanglocatie.
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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

Totaalbeeld



Wordt er een zogenaamd netcentrisch systeem gehanteerd?

Ja – Alle teams werken in het LCMS.


Wanneer er sprake is van tegenstrijdige informatie in het incident of het
oefenscenario, wordt dit dan gesignaleerd en wordt er hiernaar navraag
gedaan?

Ja – In de GMS gevaarlijke stoffen database van de brandweer komt het door
omstanders doorgegeven UN-nummer van de gevaarlijke stof niet voor. In de
meldkamer ontstaat hierdoor twijfel over de juistheid van dit nummer. De calamiteitencoördinator vraagt de politie die ter plaatse is om op veilige afstand
het stofnummer te verifiëren. Het UN-nummer blijkt te kloppen en de calamiteitencoördinator communiceert dat duidelijk in de meldkamer.
In het derde CoPI-overleg is er tegenstrijdige informatie over het verschil tussen de gevaarlijke vloeistof en de damp die vrijkomt. Eerst is in het CoPI
steeds de vloeistof als gevaar besproken. Wanneer de plas vloeistof met
schuim is afgedekt, brengt de officier van dienst brandweer in dat er nog wel
dampen zijn die het riool in kunnen lopen. De officier van dienst bevolkingszorg geeft aan dat er geen riool aanwezig is, maar de overige leden trekken
dit in twijfel. Het CoPI voegt dampen die in de sloot terecht komen toe als risico. De leider CoPI neemt hierover contact op met de regionaal operationeel
leider.
De beeldvormingen van het ROT en CoPI met betrekking tot de slachtoffers in
de bus komen niet met elkaar overeen. Het ROT bespreekt dit in het overleg.
Daarna verifieert de regionaal operationeel leider de informatie bij de leider
CoPI.


Gezien de planvorming van de regio en het scenario, zijn alle vereiste partijen aangesloten?

Ja – Voor alle partijen is het totaalbeeld via het LCMS beschikbaar gesteld.
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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.

Eigen beeld



Houden alle onderdelen a t/m e een eigen beeld bij? (Dit dient per onderdeel in de evaluatie inzichtelijk te worden gemaakt.)

Ja – Meldkamer: De schaduw-calamiteitencoördinator houdt het meldkamerbeeld bij in het veld beeldvorming – incidentbeschrijving22. Dit veld is onderverdeeld in situatie, veiligheid, meteo, slachtoffers/ bevolking, omgeving/ effecten, betrokken diensten, aandachtspunten. De velden slachtofferbeeld en
aanrijroute/ startmal zijn leeg. Door de koppeling van het GMS met het LCMS
worden de velden kladblokgegevens GMS en ingezette eenheden automatisch
gevuld.
Ja – CoPI: De informatiemanager in het CoPI houdt het CoPI-beeld bij in het
veld beeldvorming – incidentbeschrijving. Dit veld is onderverdeeld in incident, bestrijding, omgeving/ effecten, risico’s/ gevaren, getroffenen, verkeerscirculatie, communicatie en meteo. In het veld oordeelsvorming zijn twee scenario’s benoemd. Het CoPI-beeld bevat ook de besluitenlijst.
Ja – ROT: De informatiemanager in het ROT houdt het ROT-beeld bij in het
veld beeldvorming – incidentbeschrijving. Dit veld is onderverdeeld in incident, bestrijding, omgeving/ effecten, risico’s/ gevaren, getroffenen, verkeerscirculatie, communicatie, handelingsperspectief GHOR en meteo. Daarnaast
vult hij het veld oordeelsvorming, dat is onderverdeeld in duiding, prioriteiten
en scenario denken, in. Het ROT-beeld bevat ook de besluitenlijst.
Ja – BT: De informatiemanager van het BT houdt het eigen beeld bij. Vanaf
de derde vergadering heeft het BT een volledig eigen beeld. De informatiemanager plaatst de besluitenlijst van het BT in het LCMS.
Ja – TBz: Het team houdt het eigen beeld bij op een flipover. De informatiecoördinator vult in het LCMS de velden publieke zorg, evacuatie, omgevingszorg, registratie van slachtoffers, preparatie nafase en interne communicatie
in.


Heeft het gemeentelijk beleidsteam van de brongemeente een totaalbeeld
ter beschikking gekregen?

Ja – Via het LCMS heeft het BT beschikking tot het totaalbeeld.

22

Het bijhouden van het meldkamerbeeld in het LCMS is een taak van de calamiteitencoördinator. Kort na aanvang van de
systeemtest delegeert de calamiteitencoördinator deze taak aan de schaduw-calamiteitencoördinator.

Toetsingskader Staat van de Rampenbestrijding
Systeemtest Collisio, 12 februari 2016
Veiligheidsregio Hollands Midden – versie definitief

31



Is er mede op basis van het ontvangen totaalbeeld door het gemeentelijk
beleidsteam een besluitenlijst opgesteld?

Ja – In de derde vergadering heeft het BT de actie- en besluitenlijst van de
eerste en tweede vergadering aangevuld op basis van het totaalbeeld.


Heeft het regionaal beleidsteam een totaalbeeld ter beschikking gekregen?

N.v.t. – Er is tijdens deze systeemtest niet opgeschaald naar GRIP 4.


Is er mede op basis van het ontvangen totaalbeeld door het (regionaal) beleidsteam een besluitenlijst opgesteld?

N.v.t. – Er is tijdens deze systeemtest niet opgeschaald naar GRIP 4.
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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.

Eigen beeld



Bestaat het eigen beeld van de onderdelen zoals bedoeld in artikel 2.1.1
onderdelen a tot en met e uit:
-

Beschikbare gegevens over de ontwikkeling van een incident?

Nee – Meldkamer: Een klachtenplot, de verkeerscirculatie, actuele informatie
over de grootte van de uitstroming van de stof en de voortschrijdende verspreiding van de dampwolk ontbreken.
Ja – CoPI: De informatiemanager houdt de ontwikkeling van het incident bij.
Zo zet hij in het CoPI-beeld dat de WAS-palen geactiveerd zijn, dat de lekkage
gedicht is en dat de plas vloeistof is afgedekt.
Nee – ROT: De informatiemanager bekijkt de informatie in het LCMS en
haalt informatie bij de secties. Het beeld van het ROT is echter niet altijd gebaseerd op de meest actuele informatie.23 Zo bespreekt het ROT het lot van de
inzittenden van de bus terwijl het CoPI al bezig is met de redding van de passagiers.24 Het bespreken van het wel of niet uit de wei halen van het vee is een
achterhaald onderwerp, omdat het gevaar voor de verspreiding van de gevaarlijke stof niet meer aanwezig is (de brandweer heeft de plas vloeistof inmiddels afgedekt). De overweging om een gedeelte van de woonwijk te evacueren is daardoor niet meer nodig.
Ja – BT: Het BT weet dat de lekkage is gestopt en dat er geen verspreiding
plaatsvindt via het riool.
Ja – TBz: In de eerste vergadering schetst het team het actuele beeld aan de
hand van TERSTOND25. In de tweede vergadering bespreekt het team het
beeld opnieuw, maar ten opzichte van het eerste beeld zijn er weinig veranderingen.

Reactie vanuit Veiligheidsregio Hollands Midden: Dit is een gevolg van ‘oefenruis’. In de contacten tussen het CoPI en
ROT heeft het ROT meerdere malen geconstateerd dat de verschillende disciplines in het CoPI niet eenduidig geïnformeerd
werden door de oefenstaf. Het ROT heeft tijdens de systeemtest bij de oefenstaf erop aangedrongen om toe te zien dat eenduidige informatie aan het CoPI verstrekt wordt. Het valt het ROT niet aan te rekenen dat het beeld niet altijd gebaseerd is op
de meest actuele informatie.
24 Reactie vanuit Veiligheidsregio Hollands Midden: Het ROT was nog bezig met de slachtoffers in de bus, omdat deze informatie via geen enkel kanaal, ook niet via het LCMS, tijdig door het CoPI met het ROT gedeeld was. Het ROT kan er niet
verantwoordelijk voor worden gehouden dat het CoPI heeft nagelaten informatie tijdig te delen.
25 Type ramp, Exacte plaats en tijd, Risico’s, Slachtoffers, Toegankelijkheid, Omvang, Noodzakelijke thema’s en Diensten.
23
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-

Beschikbare gegevens over de effecten van een incident?

Nee – Meldkamer: De calamiteitencoördinator heeft vanaf 9.28 uur een
aparte GMS-klachtenmelding gemaakt om de klachten te registreren. Slechts
enkele klachten komen in deze melding terecht. Om 11.14 uur verzoekt de
meetplanleider via de meldkamer brandweer om een klachtenplot in het
LCMS. De meldkamer kan deze plot niet leveren.
Ja – CoPI: In het CoPI-beeld is bijvoorbeeld opgenomen dat het effectgebied
achthonderd meter zal zijn als de gevaarlijke stof tot ontbranding zou komen.
Ja – ROT: Het ROT-beeld vermeldt bijvoorbeeld dat de dampen richting Stolwijk trekken, dat het vee gevaar loopt en dat er een effectgebied van achthonderd meter zal zijn als de gevaarlijke stof ontbrand.
Ja – BT: In het BT-beeld zijn bijvoorbeeld de gezondheidsrisico’s en het instellen van een gezondheidsonderzoek opgenomen.
Ja – TBz: Het team beschikt over de gegevens van de effecten van het incident
en zet hier acties op uit.
-

De risico’s voor de veiligheid van de hulpverleners in het getroffen
gebied?

Ja – Meldkamer: Het meldkamerbeeld geeft informatie over de gevaarlijke
stof, de effecten hiervan op de gezondheid en de wijze van verspreiding. Ook
bevat het de veiligheidsafstanden en de richting van de dampwolk.
De calamiteitencoördinator vraagt aan het CoPI een overzicht van de aanwezige hulpverleners in het gebied in verband met gezondheidsrisico’s. Het CoPI
schuift dit onderwerp door naar het derde overleg: volgens het team heeft de
calamiteitencoördinator dit overzicht al.
Ja – CoPI: Het CoPI spreekt af dat in een gebied van honderd meter rondom
het ongeval alleen de brandweer, met adembescherming, werkt.
Ja – ROT: Het ROT bespreekt de veiligheid van de hulpverleners. Hierbij
heeft het team aandacht voor de gevaren van de schadelijke stof en het gevaarlijke gebied. Ook besluit het ROT tot ‘eigen veiligheid eerst’ van de hulpverleners.
Ja – BT: In het BT-beeld is onder andere opgenomen dat er afzettingen zijn en
dat een veilige afstand bewaard moet worden. Daarnaast bevat het ook communicatie over de gezondheidsrisico’s (het activeren van de WAS-palen en
NL-Alert).
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Nee – TBz: Niet is waargenomen dat het team aandacht besteedt aan de veiligheid van de medewerkers in het veld.
-

De risico’s voor de veiligheid van de personen in het getroffen gebied?

Ja – Meldkamer: Het meldkamerbeeld geeft informatie over de gevaarlijke
stof, de effecten hiervan op de gezondheid en de wijze van verspreiding.
Nee – CoPI: Het CoPI heeft niet duidelijk of de situatie veilig is voor de passagiers die nog in de bus zitten. Het team spreekt af dat de teamleden bij de
hulpverleners ter plaatse uitzetten dat ze via de ramen van de bus vragen hoeveel slachtoffers er in de bus zijn. Over de toestand van de chauffeur van de
tankwagen is in het CoPI niet gesproken.
Ja – ROT: Het ROT heeft aandacht voor de risico’s voor de veiligheid van de
personen in het getroffen gebied, bijvoorbeeld door over evacuatie van de
woonwijk na te denken. Ook benoemt het team de casus Wetteren in België
waarbij dezelfde stof via het riool woningen is binnengedrongen en waarbij
slachtoffers zijn gevallen.
Ja – BT: In het BT-beeld is onder andere opgenomen dat er afzettingen zijn en
dat een veilige afstand bewaard moet worden. Daarnaast bevat het ook communicatie over de gezondheidsrisico’s (het activeren van de WAS-palen en
NL-Alert).
Nee – TBz: Niet is waargenomen dat het team aandacht besteedt aan de veiligheid van de personen in het getroffen gebied.
-

De aanpak van het incident?

Nee – Meldkamer: Het meldkamerbeeld geeft geen beschrijving van de bronen effectbestrijding.
Ja – CoPI: De officier van dienst brandweer deelt in het team mee dat de
brandweer de plas vloeistof afdekt met schuim. Het team besluit dat in een
straal van honderd meter alleen de brandweer met adembescherming mag
werken. Het is voor het team niet duidelijk wat er met de passagiers in de bus
gebeurt c.q. is gebeurd.
Ja – ROT: Het team bespreekt de wijze van evacueren van de bewoners in het
bedreigde gebied (met eigen vervoer laten vertrekken of georganiseerd vervoer regelen).
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Ja – BT: Het team bespreekt de communicatie en bevolkingszorg, onder andere het geven van een persverklaring, voorbereiden van evacuatie en het opstarten en de kaders van de opvanglocatie voor slachtoffers.
Ja – TBz: Het team heeft een beeld van de eigen rol in en de aanpak van het
incident. Het heeft geen duidelijk beeld hoe de andere teams het incident aanpakken.
-

De daarvoor benodigde mensen?

Ja – Meldkamer: Het meldkamerbeeld bevat een actueel overzicht van de
door de meldkamer ingezette eenheden en functionarissen vanwege de koppeling met het GMS.
Ja – CoPI: In het eerste CoPI-overleg benoemt het team dat er deskundigen
van het hoogheemraadschap, de riolering en de omgevingsdienst nodig zijn.
De leider CoPI legt dit bij de regionaal operationeel leider neer.
Ja – ROT: De algemeen commandant bevolkingszorg brengt in dat hij voldoende mensen heeft en dat de slachtofferinformatiesystematiek (SIS) niet opgestart hoeft te worden.
Ja – BT: De strategisch adviseur bevolkingszorg en de communicatieadviseur
geven informatie over de benodigde mensen.
Ja – TBz: Het team heeft een duidelijk beeld van welke mensen er voor het uitvoeren van de eigen taken nodig zijn.
-

De daarvoor benodigde middelen?

Nee – Meldkamer: Het meldkamerbeeld geeft geen beschrijving van de benodigde middelen.
Ja – CoPI: De officier van dienst brandweer vraag om extra schuim om de
plas vloeistof af te dekken.
Nee – ROT: Dit is niet aan de orde geweest.
Ja – BT: Het team delegeert dit aan het ROT en CoPI.
Ja – TBz: Het team weet de benodigde middelen en instanties voor het uitvoeren van de eigen taak goed te vinden. Voor het TBz zijn veel (technische)
voorzieningen beschikbaar in het gemeentehuis van Bergambacht.
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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.

Eigen beeld



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?

Ja – Meldkamer: Ja, de meldkamer heeft de gegevens binnen tien minuten
verwerkt in het eigen beeld.
Ja – CoPI: De informatiemanager zet de informatie uit de CoPI-overleggen
direct in het LCMS. Ook houdt hij een lijst bij met knelpunten, besluiten en actiehouders. De plotter plaatst al voor het eerste CoPI-overleg een plot met
foto’s in het LCMS.
Nee – ROT: Alle secties verwerken hun informatie in het LCMS. In het begin
zijn er opstartproblemen, omdat niet voor elk teamlid duidelijk is hoe er ingelogd moet worden in het systeem. De sectie politie is niet opgekomen. Hierdoor is er een achterstand in de informatieverwerking bij de sectie politie.
N.v.t. – BT: Het BT creëert enkel bestuurlijke besluiten en is informatieafnemer (dit is conform de netcentrische werkwijze)
De informatiemanager in het team legt de nadruk op de besluitenlijst.
Ja – TBz: De informatiemanager actualiseert het TERSTOND onmiddellijk
als dit nodig is.
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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.

Eigen beeld



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?

Ja – Meldkamer: Via het LCMS is het meldkamerbeeld beschikbaar voor de
andere betrokken onderdelen.
Ja – CoPI: Via het LCMS is het CoPI-beeld beschikbaar voor de andere betrokken onderdelen.
Ja – ROT: Via het LCMS is het ROT-beeld beschikbaar voor de andere betrokken onderdelen.
Ja – BT: Het totaalbeeld van het BT is beschikbaar voor het ROT.
Ja – TBz: Via het LCMS is het TBz-beeld beschikbaar voor de andere betrokken onderdelen. De informatiecoördinator heeft in het LCMS de uitgevoerde
acties geplaatst.


Heeft het GBT/RBT besluiten uitgezet naar de verschillende onderdelen
van de rampenbestrijding en crisisbeheersing?

Ja – De burgemeester deelt de besluiten van het BT telefonisch met de regionaal operationeel leider.


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 – Het LCMS is beschikbaar voor een aantal partijen buiten de hoofdstructuur zoals het hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat.
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Worden de gegevens langs geautomatiseerde weg beschikbaar gesteld aan
het onderdeel dat het totaalbeeld bijhoudt?

Ja – Meldkamer: Via het LCMS worden de meldkamergegevens langs geautomatiseerde weg beschikbaar gesteld aan het ROT.
Ja – CoPI: Via het LCMS worden de CoPI-gegevens langs geautomatiseerde
weg beschikbaar gesteld aan het ROT.
Ja – ROT: De informatiemanager in het ROT houdt het totaalbeeld bij.
Ja – BT: Via het LCMS is de besluitenlijst van het BT beschikbaar voor de het
ROT.
Ja – TBz: Via het LCMS zijn de uitgevoerde acties van het TBz beschikbaar
voor het ROT.
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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.

Besluiten, adviezen en opdrachten



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?

Ja – Meldkamer: De calamiteitencoördinator heeft de veiligheidsafstanden
voor de hulpverlening en de wegafsluitingen berekend op de stofnaam en
-eigenschappen. Het advies om ramen en deuren te sluiten en om de auto’s in
de file op de N207 te laten omdraaien, heeft hij gebaseerd op het advies van
de AGS.
Ja – CoPI: De definiëring van bron- en effectgebied en het veilig en onveilig
gebied (het besluit dat binnen een straal van honderd meter alleen de brandweer met adembescherming mag werken) is gebaseerd op het actuele beeld.
Nee – ROT: Het ROT heeft niet altijd de meest actuele gegevens over de ontwikkeling van het incident. Hierdoor zijn besluiten, adviezen en opdrachten
niet altijd gebaseerd op het actuele beeld.26 Het ROT bespreekt bijvoorbeeld
het lot van de inzittenden van de bus, terwijl het CoPI bezig is deze inzittenden
te redden. Daarnaast zijn er in het begin opstartproblemen met het informatiemanagement27 en de sectie politie is niet opgekomen.
Ja – BT: Het team baseert besluiten, adviezen en opdrachten op het actuele
beeld zoals gepresenteerd door de informatiemanager en de informatie die de
burgemeester telefonisch via de regionaal operationeel leider heeft ontvangen.
Ja – TBz: Het team verwerkt nieuwe informatie in het beeld, zoals dat er behoefte is aan SIS en dat het vee gevaar loopt. Hierop baseert het team zijn besluiten, adviezen en opdrachten: het TBz start het SIS op en neemt contact op
met de land- en tuinbouworganisatie (LTO).

26
27

Zie voetnoot 23, pagina 33.
Inloggen in het LCMS verloopt niet bij iedereen even soepel. Dit komt door gebruikersfout, niet door een technische fout.

Toetsingskader Staat van de Rampenbestrijding
Systeemtest Collisio, 12 februari 2016
Veiligheidsregio Hollands Midden – versie definitief

40

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.

Besluiten, adviezen en opdrachten



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?

N.v.t. – Meldkamer: Het niet overnemen of onvolledig uitvoeren van een advies of opdracht is niet aan de orde geweest.
Nee – CoPI: Het is in het team niet duidelijk wie de calamiteitencoördinator
informeert over zijn uitgezette vraag naar de lijst met daarop de aanwezige
hulpverleners in het gebied.
N.v.t.– ROT: Het niet overnemen of onvolledig uitvoeren van een advies of
opdracht is niet aan de orde geweest.
N.v.t. – BT: Het niet overnemen of onvolledig uitvoeren van een advies of opdracht is niet aan de orde geweest.
Ja – TBz: Het ROT stelt aan het TBz een vraag over de riolering in het brongebied. Het TBz koppelt terug naar de algemeen commandant bevolkingszorg
dat er geen informatie beschikbaar is over riolering in het brongebied.


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?

N.v.t. – Meldkamer: Herformulering van een advies of opdracht is niet aan de
orde geweest.
Nee – CoPI: Het CoPI herformuleert de vraag van de calamiteitencoördinator naar de lijst met daarop de aanwezige hulpverleners in het gebied niet.
Het team wil de vraag niet uitvoeren.
Ja – ROT: Het ROT neemt van de burgemeester de opdracht aan om te onderzoeken wat de beste wijze van ontruiming/ evacuatie van de woonwijk is. Hierbij staat de afweging zelfredzaamheid versus georganiseerd vervoer door de
gemeente centraal. Het ROT heeft de burgemeester geadviseerd om de evacuatie op basis van zelfredzaamheid te doen.
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N.v.t. – BT: Herformulering van een advies of opdracht is niet aan de orde
geweest.
N.v.t. – TBz: Herformulering van een advies of opdracht is niet aan de orde
geweest.
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Taakorganisatie Communicatie
Toetsingskader
deel 2

Het gemeentelijk proces communicatie valt onder deel twee van het toetsingskader.

Aanpassing

Met betrekking tot communicatie wordt in het toetsingskader gesproken over
voorlichting, onder andere:
 Een functionaris belast met de coördinatie van de voorlichting
 Het geven van voorlichting aan de bevolking
 Een voorlichtingsfunctionaris
Veiligheidsregio Hollands Midden noemt voorlichting echter crisiscommunicatie (conform Besluit veiligheidsregio’s 15 juni 2015). De vragen van het
toetsingskader zijn in originele staat gehouden, dus met de voor Veiligheidsregio Hollands Midden afwijkende benaming. Waar het toetsingskader over
voorlichting spreekt, kan dan ook crisiscommunicatie worden gelezen

Alarmering
Taakorganisatie
communicatie



Start uiterlijk binnen vijf minuten de alarmering van de gemeentelijke actiecentra, wanneer is opgeschaald naar het opschalingsniveau voor de gemeentelijke processen?

Ja – Het hoofd taakorganisatie communicatie heeft bij GRIP 2 een vooralarmering gekregen. De alarmering voor de taakorganisatie communicatie vindt
plaats om 9.29 uur.
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Opschaling
Taakorganisatie
communicatie



Zijn binnen dertig minuten ten minste één leidinggevende en minimaal twee medewerkers van het team Voorlichting begonnen met de werkzaamheden?

Ja – Het plaatsvervangend hoofd taakorganisatie is binnen dertig minuten begonnen
met de eerste werkzaamheden, samen met ten minste twee medewerkers van het team.
Om 9.29 uur vindt de alarmering voor de taakorganisatie communicatie plaats. De opkomsttijden zijn als volgt:



Functionaris

Aankomst

HTO Communicatie

10.55 uur

Plaatsvervangend HTO Communicatie

09.58 uur

Communicatieadviseur BT

10.00 uur

Informatiecoördinator
Webredacteur

09.58 uur

Teamleider Pers- en publieksvoorlichting

10.25 uur

Ondersteuner communicatieadviseur ROT

10.15 uur

Omgevingsanalist

09.58 uur

Omgevingsanalist

10.41 uur

Medewerker communicatie

11.02 uur

09.58 uur

Is het team Voorlichting binnen negentig minuten in de door de regio zelf vastgestelde minimale samenstelling begonnen met de werkzaamheden?

Ja – Het team start binnen negentig minuten met de eerste werkzaamheden.
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Informatiemanagement
Totaalbeeld



Wordt er een zogenaamd netcentrisch systeem gehanteerd?

Ja – Het team maakt gebruik van het LCMS.


Wanneer er sprake is van tegenstrijdige informatie in het incident of het
oefenscenario, wordt dit dan gesignaleerd en wordt er hiernaar navraag
gedaan?

N.v.t. – Er is geen sprake geweest van tegenstrijdige informatie.
Eigen beeld



Houdt de taakorganisatie communicatie een eigen beeld bij?

Ja – De informatiecoördinator vult het tabblad crisiscommunicatie in het
LCMS. Nieuw binnengekomen informatie plaatst hij onder andere in de velden informatiebehoefte, schadebeperking en betekenisgeving.


Zijn de gegevens van de taakorganisatie communicatie binnen tien minuten verwerkt en zo mogelijk geverifieerd?

Ja – Op het moment dat de informatiecoördinator informatie krijgt, plaatst hij
dit direct in het LCMS.


Stelt de taakorganisatie communicatie het eigen beeld beschikbaar aan de
betrokken onderdelen?

Ja – Via het LCMS is het eigen beeld beschikbaar voor de andere betrokken
onderdelen.


Worden de gegevens langs geautomatiseerde weg beschikbaar gesteld aan
het onderdeel dat het totaalbeeld bijhoudt?

Ja – Via het LCMS worden de gegevens langs geautomatiseerde weg beschikbaar gesteld aan het ROT.
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