A.4

1. Samenvatting voorstel
Op 1 februari 2017 is in de VRHM een onverwachte systeemtest (Volta) 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 Trimension weergegeven in de
rapportage ‘systeemtest Volta’.
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3. Toelichting
Het Dagelijks Bestuur heeft in de vergadering van 6 april 2017 besloten om
1. de rapportage ‘systeemtest Volta’ vast te stellen;
2. de rapportage ‘systeemtest Volta’ door te sturen naar de Inspectie Veiligheid en Justitie (VenJ);
3. de Veiligheidsdirectie te verzoeken te kijken welke aanbevelingen voortkomen uit de systeemtest
en in de voortgangsrapportage aan te geven welke acties hieraan worden gekoppeld.
Achtergrond organiseren systeemtest
Op woensdag 1 februari 2017 is er binnen de VRHM een systeemtest Volta 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’.
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 2020 een
oordeel over wordt gegeven.
De Inspectie VenJ controleert of de regio’s haar taken goed vervullen. Dat doet zij onder meer door
de gegevens van de regio’s te verwerken in de Staat van de rampenbestrijding. Het door de VRHM
opgeleverde rapport wordt niet door de Inspectie VenJ aangeboden aan de minister.
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.

4. Implementatie en communicatie
Na de besluitvorming in het DB zal de rapportage worden verspreid binnen de VRHM onder de
verschillende multidisciplinaire werkgroepen en crisisfunctionarissen.
Naast de rapportage bedoelt voor de inspectie, heeft Trimension nog een tweede rapportage
opgeleverd met waarnemingen die gedaan zijn in de diverse deelnemende teams. Deze
waarnemingen maken geen onderdeel uit van het toetsingskader, maar kunnen wel bruikbare
aanbevelingen bevatten om de voorbereiding op en uitvoering van de crisisbeheersing te verbeteren.
De aanbevelingen van zowel het toetsingskader als die van de waarnemingenrapportage worden
onder leiding van de Veiligheidsdirectie geanalyseerd en voorzien van een advies dat voorgelegd
wordt aan het bestuur.

5. Bijlagen
Rapportage systeemtest Volta, 1 februari 2017
Aanbiedingsbrief Inspectie Veiligheid & Justitie
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Hoofdstuk 1

1

Inleiding

Inleiding

Op 1 februari 2017 heeft in de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) de jaarlijkse
systeemtest plaatsgevonden. De voor u liggende rapportage is opgesteld op basis van de
waarnemingen van de waarnemers tijdens de systeemtest en de gegevens uit de gebruikte
digitale systemen (GMS en LCMS). Dit document bevat een feitelijke beschrijving van wat
de verschillende teams gedurende deze activiteiten hebben gedaan en wat dit betekent
voor de verschillende onderdelen van het toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en
Justitie (IVenJ). Dit toetsingskader gaat uit van de volgende vier hoofdonderwerpen:
Alarmering;
Opschaling;
Organisatie;
Informatiemanagement.
Hiernaast wordt, omdat er is opgeschaald naar GRIP 4, ook gekeken naar het onderdeel
‘Wet Veiligheidsregio’s’.
De hoofdstukken twee tot en met zes gaan in op de verrichtingen van de teams en
functionarissen die tijdens de systeemtest actief zijn geweest. Aan de systeemtest deden
leden van de volgende multidisciplinaire teams mee:
Regionaal Beleidsteam (RBT);
Gemeentelijk Beleidsteam (BT);
Operationeel
team
(ROT),
met
stafsecties
brandweer,
politie,
GHOR,
informatiemanagement en bevolkingszorg;
Team Bevolkingszorg (TBz);
Commando Plaats Incident (CoPI);
De meldkamer (GMK).
In hoofdstuk zeven staan de resultaten van de systeemtest weergegeven. Hierin is per
onderdeel van het toetsingskader door middel van een percentage weergegeven hoe de
VRHM heeft gepresteerd tijdens de systeemtest. In hoofdstuk acht staan de
overkoepelende aanbevelingen en conclusies weergegeven. Deze zijn gebaseerd op de in
hoofdstuk zeven weergegeven resultaten en zijn opgesteld in lijn met de eisen die in het
toetsingskader worden gesteld. Bijlage A bevat tenslotte een afkortingenlijst.
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2

Meldkamer

2.1

Feitelijk verslag

Alarmering eenheden en opstart incident

De systeemtest start om 09:05 uur met meldingen over een brand en een explosie. Op
basis van de eerste meldingen wordt direct opgeschaald naar middelbrand. Om 09:12 uur
besluit de CaCo tot opschalen naar GRIP 1. De alarmering voor GRIP 1 start direct (09:12
uur). De CaCo controleert of de burgemeester van Bodegraven wordt geïnformeerd. Om
09:24 uur komt de melding van de GHOR binnen over het aantal slachtoffers. Opschaling
volgt conform GGB code 10. Om 09:31 uur komt de GRIP 2 alarmering door via de Hoofd
Officier van Dienst van de Brandweer en om 09:34 uur wordt vanuit de meldkamer de
GRIP 2 alarmering gestart. De melding van rondvliegende gasflessen wordt besproken. In
verband met de eigen veiligheid van hulpverleners wordt gekozen voor een ruimere
afzetting rond het brongebied. De CoPI-locatie wordt verplaatst. De CaCo doet de check of
de burgemeester wordt bijgepraat over de situatie. Om 09:35 uur wordt GGB code 20
gegeven door de meldkamer. Om 09:54 uur wordt GGB code 30 gegeven, maar er is geen
duidelijk beeld van de slachtoffers. Meer ambulances worden ingezet en het
calamiteitenhospitaal wordt geactiveerd. Om 09:58 verzoekt de Meetploegleider twee
WAS-palen te activeren. Conform de WAS-procedure wordt automatisch opgeschaald naar
GRIP 3. Om 10:00 uur belt de Operationeel Leider. Hij stemt de aandachtspunten met de
CaCo af, waaronder het slachtofferbeeld. Hij stelt GRIP 4 voor in verband met het
effectgebied dat zich uitstrekt tot en met Reeuwijk en Gouda. Om 10:04 uur wordt
daadwerkelijk GRIP 3 gealarmeerd via de meldkamer. Dit is vijf minuten na het besluit tot
opschalen bekend is op de meldkamer. Om 10.09 uur komt de opdracht tot GRIP 4
alarmering binnen via de Operationeel Leider. Om 10:09 uur wordt GRIP 4 gealarmeerd en
in LCMS verwerkt.
Rol CaCo en verwerken van informatie in LCMS

De CaCo is vanaf de start van het incident aanwezig op de meldkamer. Om 09:07 uur
begint hij met het inwinnen van informatie aan de hand van het gms-systeem. Hij
oriënteert zich op de locatie van het incident via Google Maps. Om 09:08 uur controleert
hij de informatie vanuit de verschillende diensten. Om 09:09 uur controleert hij het beeld
van de brandweer. De meldkamer brandweer schaalt op naar middelbrand. Ook wordt de
startmal in GMS gezet. Hij controleert aansluitend de CoPI aanrijroute en stemt deze af
met brandweer, GHOR en politie. Nieuwe informatie bij de politie (ruiten in het getroffen
gebied eruit gesprongen) stemt hij weer af met de MKB en MKA. Aan de hand van de
informatie uit het gms-systeem en informatie die hij van de centralisten krijgt, vormt hij
een beeld en verwerkt dit in LCMS. Om 09:18 uur wordt de CaCo op de hoogte gebracht
van de roodbruine rook. Dit wordt verder niet gedeeld op de meldkamer. Om 09:18 uur
wordt de locatie van het CoPI gecontroleerd en wordt deze gedeeld met alle diensten. Om
09:20 uur vindt telefonisch overleg plaats met de Informatiemanager van het CoPI. De
CaCo deelt het actuele beeld met de Informatiemanager van het CoPI. Om 09:22 uur wordt
een aanvulling gedaan in het Meldkamerbeeld in LCMS en om 09:25 uur wordt een
aanvulling gedaan over de slachtoffers. Er wordt geen melding gemaakt van de roodbruine
rook. De centralist van de politie brengt informatie in over de gewonden en meldt dat er
een gewondennest wordt ingericht. Om 09:28 uur controleert de CaCo het slachtofferbeeld
bij de centralisten van de brandweer. Deze hebben geen aanvullend beeld. Er is
verschillende informatie voorhanden en geen duidelijkheid over het aantal slachtoffers. Om
09:30 uur komt de roodbruine rook weer aan de orde. Dit gegeven wordt nu in LCMS gezet
(12 minuten nadat deze informatie is ontvangen). Daarnaast wordt de meteo-informatie
aangevuld. Om 09:35 uur wordt in het meldkamerbeeld de locatie van het CoPI opnieuw
geplot. Om 09:40 uur belt de CaCo met de Informatiemanager van het CoPI over
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Meldkamer

informatie rondom de XTC, de gasflessen en het veranderen van de CoPI-locatie. Op basis
van aanvullende informatie met betrekking tot het slachtofferbeeld vanuit de OVD-G om
09:42 uur wordt GGB-code 20 afgekondigd en direct verwerkt in LCMS. De eerste
ambulance gaat het slachtofferbeeld in kaart brengen. De klachtenplot wordt
gecontroleerd. Informatie wordt gedeeld met de informatiemanager van het ROT. Om
09:46 uur wordt het slachtofferbeeld in LCMS geüpdatet. Om 09:47 uur wordt het bericht
over de stank van het mierenzuur, nadat het bekend is op de meldkamer, gelijk in LCMS
verwerkt en wordt opgeschaald naar grote brand. Om 09:52 uur wordt de
informatiemanager van het ROT bijgepraat. Om 09:56 uur wordt GGB-code 30 in LCMS
vastgelegd en bespreekt de CaCo met de informatiemanager van het CoPI de
opvanglocatie voor de wijkbewoners. Om 10:05 uur zijn de gewondennesten in kaart
gebracht. Ze worden in LCMS ingevoerd samen met het aantal slachtoffers. Om 10:18 uur
blijkt het slachtofferbeeld nog steeds onduidelijk. De informatie wordt gecheckt bij de
informatiemanager van het CoPI. Om 10:28 uur wordt gecontroleerd of de GRIP 4
alarmering juist is doorgekomen. Niet elke gemeente heeft de alarmering gekregen. Om
10:41 uur wordt bij de brandweer gecontroleerd of de omgevingsdienst is gealarmeerd.
De aanname wordt gedaan dat het gebeurt is. Hier wordt verder niet achteraan gegaan.

2.2

Vragen vanuit het toetsingskader

2.2.1 Alarmering
Artikel
Artikel 2.2.2
1. Zodra is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria voor grootschalige alarmering, wordt de
meldkamer door één leidinggevende aangestuurd.
Normering toetsingskader
Antwoord: Toelichting antwoord
Is deze functionaris benoemd in een
multidisciplinair
vastgesteld
document?
Is deze functie vanaf het moment
van
grootschalige
alarmering
ingevuld?
Voert hij de volgende drie elementen
van
zijn
taakomschrijving
uit:
1. Informatie vragen, halen en
brengen.

JA

JA

JA

In het Regionaal Crisisplan paragraaf 3.1
wordt de functie van leidinggevende op de
meldkamer (CaCo) benoemd.
Na de start van het incident pakte de CaCo
zijn rol als leidinggevende op. Daarvoor
was hij al op de meldkamer aan het werk.
De
calamiteitencoördinator
had
een
terughoudende rol. Nu was hij meer de
boodschapper, die de informatie bracht en
haalde.
•
09:07 uur: Na de start van het
incident haalt hij de eerste
informatie uit het systeem en
checkt het bij centralisten van de
MKB – MKP en MKA. Hij doet dat
bij steeds de vaste personen,
terwijl ook andere centralisten
allerlei meldingen binnen krijgen.
•
09:09 uur: Hij bepaalt direct een
veilige aanrijroute en stemt dit af
tussen
de
diensten.
Nieuwe
informatie bij de politie (ruiten in
het getroffen gebied eruit) stemt
hij weer af met de MKB en MKA.
Aan de hand van de informatie uit
het gms-systeem en informatie die
hij van de centralisten krijgt,
vormt hij een beeld en verwerkt
dit in LCMS.
•
09:18 uur: De CaCo krijgt van de
MKB
de
informatie
dat
er
roodbruine
rook
wordt
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2.
Bewaken
van
het
opschalingniveau; ervoor zorgen dat
elke
dienst
van
het
juiste
opschalingsniveau op de hoogte is.

JA

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
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waargenomen. Deze informatie
deelt hij na ruim tien minuten en
voert het dan in LCMS in. Wel
besluit hij de opstellocatie van het
CoPI te veranderen vanwege
‘rondvliegende’ gasflessen. Deze
informatie wordt niet met het CoPI
gedeeld,
waardoor
zij
even
moeten
zoeken
naar
de
opstellocatie in het veld.
•
09:20 uur: De CaCo heeft contact
met de Informatiemanager CoPI
en deelt de informatie over de
brand en de explosies.
•
09:24 uur: Door de MKA wordt
code 10 gegeven. Gedurende het
hele
incident
was
het
slachtofferbeeld onduidelijk, ook al
werd er naar een hoger niveau
opgeschaald.
De
CaCo heeft
gedurende het incident steeds
weer
geprobeerd
een
goed
slachtofferbeeld te krijgen, echter
hij had het ook kunnen wegzetten
bij het CoPI en daar de informatie
van kunnen overnemen.
•
09:37 uur: De MKB wordt door de
Leider
CoPI
verzocht
te
organiseren dat er een NL Alert
wordt verspreid. Deze informatie
komt niet bij de CaCo terecht.
De CaCo bewaakt het opschalingsniveau
als hij daarover geïnformeerd wordt.
Zodra de informatie hem bekend is, laat
hij dat weten aan de drie centralisten
van de diensten.
•
De
overige
leden
van
de
meldkamer kunnen er via het
scherm kennis van nemen. De
CaCo kiest er niet voor met luide
stem dit bekend te maken aan
ieder lid van de meldkamer om
vervolgens
gelijk
om
de
alarmering te verzoeken. In een
van de gevallen maakte hij eerst
zijn gesprek af en geeft daarna
opdracht tot alarmering.
•
Verder raadpleegt de CaCo niet
de tabbladen van CoPI en ROT.
Als hij dat gedaan had, zou hij
gezien hebben dat een tweede
CoPI
was
ingezet
in
het
effectgebied ter ondersteuning
van het ROT.
•
10:00 uur: Bij een contact met
de OL stelt de CaCo voor op te
schalen naar GRIP 4 vanwege de
effectgebieden in Reeuwijk en
Gouda.
Prioriteiten worden gesteld. Het incident
wordt ‘gevolgd’ en die informatie wordt in
LCMS verwerkt. Dat geldt ook voor de
genomen besluiten. Prioriteiten die gesteld
werden waren een veilige aanrijroute en
een opstellocatie voor het CoPI. Toen
bleek dat die niet veilig was, is er gelijk
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een andere locatie gekozen en aan de
Leider CoPI voorgesteld. Tegenstrijdige
belangen zijn niet expliciet aan de orde
geweest.

Artikel
Artikel 2.2.3
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 van artikel 39 van de wet van toepassing is, de
voorzitter van de veiligheidsregio en de betrokken burgemeesters geïnformeerd.
Normering
Antwoord: Toelichting antwoord
Start
de
meldkamer
na
elke
ophoging van het opschalingsniveau
binnen twee minuten de alarmering?

NEE

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

Bij GRIP 3 duurt het langer dan twee
minuten tussen het besluit en de
alarmering vanuit de meldkamer. Door de
oefenleiding wordt aangegeven dat de
alarmering GRIP 3 wel op tijd in het
systeem is verwerkt, maar dat een kort
technisch probleem voor een vertraging
zorgde.
•
Gedurende de systeemtest wordt
om 09:12 uur door de CACO
besloten op te schalen naar GRIP
1 door de CaCo. De alarmering
voor de benodigde functionarissen
start daarna (09:12 uur).
•
Om 09:31 wordt besloten GRIP 2
af te kondigen; alarmering volgt
drie minuten later om 09:34.
•
Om
09:58
volgt
het
opschalingsbesluit GRIP 3. Hierbij
duurt het zes minuten voordat de
alarmering op de meldkamer eruit
gaat om 10:04 uur.
•
Bij het opschalingsbesluit GRIP 4
om 10:09 uur volgt de alarmering
weer
binnen
de
vereiste
tijdspanne om 10:09 uur.
De
burgemeesters
van
BodegravenReeuwijk (09:06 uur) en de burgemeester
van Leiden (10:09 uur) zijn gealarmeerd.
De burgemeester van Gouda is niet door
de meldkamer benaderd, ook niet bij GRIP
4 maar wordt wel via zijn ambtenaar
crisisbeheersing op de hoogte gebracht.
•
Om 09:15 uur, bij het eerste
contact met de Operationeel
Leider, heeft de CaCo erop
gewezen de burgemeester te
informeren. Hij heeft zelf geen
contact met de burgemeester
gehad.
•
Om 09:32 uur, bij een volgend
contact met de Hoofd Officier van
Dienst Brandweer tijdens de
opschaling naar GRIP 2, checkt de
CaCo
of
de
burgemeester
geïnformeerd is.
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Artikel
Artikel 2.2.3
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
Worden 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?

Antwoord: Toelichting antwoord
JA

•
•
•

•

•
•
•

•

De meetplanleider wordt om
09:15 uur gealarmeerd.
Het NCC wordt om 09:31 uur
gealarmeerd.
De
Taakverantwoordelijke
Explosieven Verkenning wordt om
09:41 uur geïnformeerd.
Het
Calamiteitenhospitaal
in
Utrecht wordt om 09:41 uur
gealarmeerd.
De DCMR wordt om 09:12 uur
geïnformeerd.
Het Mobiel Medisch Team wordt
om 10:03 uur gealarmeerd.
10:20 uur: Opdracht vanuit het
CoPI om enkele specialisten te
waarschuwen, zoals bouw- en
woningtoezicht en het waterschap.
Dit
wordt
gedaan
door
de
meldkamer brandweer.
10:41 uur: De vraag wordt gesteld
of
de
omgevingsdienst
is
gealarmeerd. Er vindt controle
plaats en dit wordt doorgezet naar
de CaCo die hen vervolgens laat
alarmeren.

Artikel
Artikel 2.2.4
Binnen vijf minuten nadat is vastgesteld dat is voldaan aan 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 bedoelt in
artikel 2.2.3., tweede lid.
Normering
Antwoord: Toelichting antwoord
Heeft de meldkamer een beschrijving
van het incident gereed?

JA

Is deze beschrijving schriftelijk
beschikbaar?
Worden sleutelfunctionarissen
voorzien van deze beschrijving?

JA
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JA

Alle informatie wordt per direct ingevoerd
en bijgewerkt in LCMS, wanneer dat nodig
is. Kanttekeningen hierbij zijn wel:
•
Informatie
wordt
niet
altijd
gevalideerd.
Bijvoorbeeld
om
10:16
uur:
Informatie
komt
binnen over klachten in een school
in Gouda. De naam van de school
en ook de klachten worden niet
gevalideerd.
•
De CaCo blijft zelf LCMS bijwerken
en delegeert dit niet aan een
centralist om zichzelf meer ruimte
te geven voor leidinggevende
activiteiten.
De beschrijving is schriftelijk beschikbaar
via prints van LCMS en GMS.
Wanneer
sleutelfunctionarissen
geautoriseerd zijn voor LCMS en/of GMS is
deze informatie digitaal beschikbaar.

Hoofdstuk 2

Meldkamer

Hiernaast
wordt
het
incident
ook
mondeling gedeeld tussen centralisten en
eenheden.

2.2.2 Informatiemanagement
Artikel
Artikel 2.4.2
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? Ja/ nee (dit dient
per onderdeel in de evaluatie
inzichtelijk te worden):
GMK

Wordt het eigen beeld aangepast als
er nieuwe informatie binnenkomt?

Antwoord: Toelichting antwoord

JA

JA

De centralisten werken allemaal in GMS,
waarin alle meldingen worden verwerkt.
Verder is de plot met de startmal voor de
centralisten zichtbaar en hebben zij dit op
hun scherm staan. Hiernaast wordt vanuit
de meldkamer ook een eigen beeld in
LCMS bijgehouden.
Ja, na iedere aanpassing in het beeld
wordt
het
eigen
beeld
aangepast.
Voorbeelden hiervan zijn de stank van het
mierenzuur,
de
wijzigingen
in
de
aanrijroute en de veranderende GGBcodes.

Artikel
Artikel 2.4.2
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

Antwoord: Toelichting antwoord

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? Ja /
nee

JA

Beschikbare
gegevens
over
de
effecten van een incident? Ja / nee

JA

De risico’s voor de veiligheid van de
hulpverleners
in
het
getroffen
gebied? Ja / nee
De risico’s voor de veiligheid van de
personen in het getroffen gebied? Ja
/ nee

NEE

NEE

In het beeld in LCMS wordt melding
gemaakt van de ontwikkeling van het
incident (voorbeelden zijn de klachten die
uit de wijk blijven komen, de basisschool
waar een sterke geur naar binnen trekt,
ouders die ongerust worden).
In het beeld in LCMS wordt melding
gemaakt
van
het
slachtofferen
klachtenbeeld ten gevolge van het
incident.
Hoewel de aanrijroute wordt besproken,
wordt
niet
expliciet
vermeld
waar
hulpverleners op moeten letten.
Nee, dit wordt niet expliciet benoemd.
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De aanpak van het incident? Ja / nee

JA

De daarvoor benodigde mensen? Ja /
nee

JA

De daarvoor benodigde middelen? Ja
/ nee

NEE

In het meldkamerbeeld worden de
kladblokgegevens gedeeld. Daarin wordt
de aanpak van het incident in de tijd
weergegeven.
De diverse ingezette eenheden van de
verschillende diensten worden benoemd
(de voertuigen, sporadisch aangevuld met
functieafkortingen).
De benodigde middelen worden niet
expliciet genoemd.

Artikel
Artikel 2.4.2
3. De gegevens worden nadat zij beschikbaar zijn binnen tien minuten verwerkt in het eigen
beeld en voor zover mogelijk geverifieerd.
Normering

Antwoord: Toelichting antwoord

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 / nee

Meldkamer: binnen tien minuten?

NEE

De CaCo vult LMCS bij wanneer er nieuwe
informatie beschikbaar komt. Dit gebeurt
niet altijd binnen tien minuten, omdat hij
ook zijn activiteiten als leidinggevende op
de meldkamer moet uitvoeren. Voorbeeld
hiervan is de roodbruine rook, die na 12
minuten in LCMS wordt gelogd.

Artikel
Artikel 2.4.2
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
Antwoord: Toelichting antwoord
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
/ nee
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 / nee

JA

Via LCMS hebben andere onderdelen
binnen de hoofdstructuur toegang tot het
eigen beeld van de meldkamer.

JA

Gegevens die vanuit het Meldkamer in
LCMS worden gezet worden direct via
LCMS
gedeeld met de overige bij het
incident betrokken partners die middels
een liaison betrokken zijn bij één van de
teams binnen de hoofdstructuur.

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

JA

De meldkamer stelt via LCMS het eigen
beeld beschikbaar aan de IM-ROT die
verantwoordelijk is voor het totaalbeeld.

Artikel
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Meldkamer

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 en op het actuele totaalbeeld.
Normering
MK: zijn besluiten, adviezen en
opdrachten gebaseerd op het actuele
beeld?

Antwoord: Toelichting antwoord
JA

Ja,
een
voorbeeld
hiervan
is
het
verplaatsen van het CoPI op basis van de
plot in LCMS (de reikwijdte van het
effectgebied).

Artikel
Artikel 2.4.4
In het geval dat een opdracht niet of niet volledig is uitgevoerd, wordt het onderdeel van de
hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing dat 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 teruggekoppeld naar de
opdrachtgever?
Wordt het advies of de opdracht door
de opdrachtgever geherformuleerd?

Antwoord: Toelichting antwoord
N.V.T.

Dit is gedurende de systeemtest niet van
toepassing.

N.V.T.

Dit is gedurende de systeemtest niet van
toepassing.
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3

Commando Plaats Incident (CoPI)

3.1

Feitelijk verslag verrichtingen CoPI

Eerste CoPI-overleg (10:00 uur – 10:18 uur)

Om 10:00 uur start de leider CoPI het eerste CoPI-overleg. Alle functionarissen, behalve
de voorlichter, zijn dan aanwezig. Vlak na de start van het eerste CoPI kom om 10:05 uur
het bericht binnen dat GRIP 3 is afgekondigd. De Leider CoPI stelt voor om het CoPI
primair te richten op de brand en de bovenwinds gelegen gewondennesten. Het
effectgebied is de verantwoordelijkheid van het ROT. De leider CoPI geeft aan een tweede
ploegbezetting CoPI te vragen om naar het incident te gaan en de taken in het
effectgebied af te handelen. Hij vat de aspecten van de eigen veiligheid samen ten aanzien
van de giftige stoffen en het explosiegevaar (dit wordt niet in LCMS verwerkt). Om 10:09
uur komt het bericht binnen dat GRIP 4 is afgekondigd. De vraag van de GHOR wordt
besproken of de besmette slachtoffers een gevaar vormen voor de medische hulpverleners.
De Leider CoPI vraagt om na te gaan waar de slachtoffers vandaan komen. Hij wil een
onveilig gebied vaststellen en doet hiervoor een suggestie. Om 10:18 uur eindigt het
eerste CoPI.
De Leider CoPI belt hierna met het ROT. Hij dwingt een gesprek met de Operationeel
Leider af gezien het grote belang en de noodzaak van afstemming tussen CoPI en ROT,
omdat dat in de gegeven situatie daadwerkelijk van belang is voor de veiligheid en het
redden van levens.
De Leider CoPI overlegt zowel met de leden van het CoPI als met de leidinggevenden in
het veld. Ondertussen schetst de informatiemanager het beeld in het LCMS.
Tweede CoPI-overleg (10:40 uur – 10:55 uur)

Om 10:40 uur start het 2e CoPI. De leden hebben de behoefte eerder te beginnen. Vijf
knelpunten worden behandeld: 1) eigen veiligheid hulpverleners, 2) ontsmetting en
slachtoffer behandeling benedenwinds, 3) herkomst van de slachtoffers, 4) afzetting van
het gevaarlijke gebied en 5) evacuatie van het benedenwindse gebied. De
informatiemanager geeft aan dat op aangeven van het ROT een tweede CoPI wordt
ingericht, belast met de zorg voor het effectgebied. Benadrukt wordt dat informatiedeling
op het gebied van gevaren voor het eigen personeel belangrijk is. Tot slot wordt de opvang
van evacuees uit het rode gebied besproken.
Om 10:56 uur belt de Leider CoPI met de Operationeel Leider voor het uitwisselen van
informatie. De Informatiemanager belt met de Informatiemanager van het ROT en legt uit
dat het ROT kan beschikken over de extra opgeroepen CoPI-leden voor een tweede CoPI in
het effectgebied. De Leider CoPI loopt ook naar het incidentterrein en overlegt daar
wederom.
Derde CoPI-overleg (11:30 uur – 11:55 uur)

Om 11:30 uur start het derde CoPI, 5 minuten later dan gepland. De Leider CoPI tekent
een tijdlijn en vraagt de deelnemers mee te helpen om deze in te vullen. Bijvoorbeeld met
de vermoedelijke duur van de brand, het einde van de emissie gevaarlijke stoffen enz.
Twee scenario’s worden in kaart gebracht: het uit laten branden van de brand of het
offensief afblussen ervan. De brandweer stelt nog tot 17.30 uur nodig te hebben voor
afblussen van de brand. Het CoPI denkt nog na over hoe te handelen met de depositie van
neergedwarrelde stofdeeltjes die mogelijk giftig zijn. Besloten wordt te handelen volgens
het eerste scenario. Het actiepunt wordt geformuleerd het Hoogheemraadschap te
informeren en te vragen om advies over de oppervlaktewaterverontreiniging. De Leider
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CoPI wil meer weten over het letsel dat door de slachtoffers is opgelopen. Op het laatst
wordt het voorbereiden van aflossing in het CoPI besproken.
Vierde CoPI-overleg (12:43 uur – 12:50 uur)

De Leider CoPI resumeert de twee scenario’s en loopt de lijst van actiepunten na.
Vervolgens schetst de informatiemanager het nieuwe beeld en worden de overgebleven
knelpunten besproken. Om 12:50 uur wordt de inzet beëindigd.

3.2

Vragen vanuit het toetsingskader

3.2.1 Alarmering
Alarmering voor het CoPI start om 09:12 uur. Vanaf dit tijdstip zijn de opkomsttijden
gemeten.
Functionarissen

Tijd opkomst

Duur na afkondigen GRIP 1

Leider CoPI

09:38

26 minuten

HOvD-B

09:38

26 minuten

OvD-B (niet in CoPI)

09:20

8 minuten

OvD-G

09:40

28 minuten

OvD-P

09:25

13 minuten

Communicatieadviseur CoPI

09.40

28 minuten

Informatiemanager

09:40

28 minuten

Plotter CoPI

09:40

28 minuten

OvD-BZ

09:38

26 minuten

AGS

09:50

38 minuten

2e OvD-BZ

09:38

26 minuten

3.2.2 Opschaling
Artikel (wet)
Artikel 2.3.1
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 30 minuten.
Normering
Is het Commando Plaats Incident
binnen 30 minuten gestart met de
eerste werkzaamheden?

Antwoord: Toelichting antwoord
Nee

Om 10:00 uur start het eerste CoPI overleg.
Dit is 48 minuten na opschaling naar GRIP 1
(09:12 uur). De aanwezige Officieren van
Dienst zijn wel eerder begonnen met het
aansturen van de eenheden, maar als
multidisciplinair overlegorgaan zijn ze niet
binnen 30 minuten gestart. Hetzelfde geldt
voor de Informatiemanager CoPI die na het
eerste contact met de CaCo direct start met
het naslaan van planvorming en het scannen
van de omgeving.
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3.2.3 Organisatie
Artikel
Artikel 2.1.2
1. Een Commando Plaats Incident bestaat uit:
a. een leider Commando Plaats Incident;
b. een officier van dienst van de brandweer;
c. een officier van dienst van de geneeskundige hulpverlening;
d. een officier van dienst van de politie of van de KMAR;
e. een informatiemanager Commando Plaats Incident en;
f. een voorlichtingsfunctionaris Commando Plaats Incident.
Normering
Antwoord: Toelichting antwoord
Bestaat
het
CoPI
uit
alle
functionarissen zoals omschreven
in artikel 2.1.2. lid 1?
Heeft aan het CoPI een liaison
Vitaal deelgenomen?
Bij
afwezigheid
van
een
informatiemanager, wordt in het
CoPI voorzien in de functionaliteit
van informatiemanagement?
Fungeert de leider CoPI als een
discipline overstijgend (ontkleurd)
leider?

JA

N.v.t
N.v.t.

JA

Er is een communicatieadviseur in het CoPI
aanwezig.
Dit was gezien het scenario niet van
toepassing.
Er
zijn
meerdere
informatiemanagers
beschikbaar of de plotter neemt voor hen
waar.
Ja. De Leider CoPI benadert alle problemen
procesmatig
en
hanteert
de
BOBmethodiek waar alle leden in mee kunnen.

Artikel
Artikel 2.1.2
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

Antwoord: Toelichting antwoord

Is er bij de taakuitvoering van het
CoPI sprake van sturing en
coördinatie van de operationele
inzet?

JA

Is er bij de taakuitvoering van het
CoPI sprake van afstemming met
andere betrokken partijen?

JA

Is er contact tussen het CoPI en
het ROT?

JA

Worden vanuit het CoPI adviezen
gecommuniceerd richting het ROT,
die tijdens de CoPI vergadering
naar voren zijn gebracht?

JA
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Ja, reeds in het eerste CoPI-overleg is
bijvoorbeeld de gevaar setting voor het eigen
personeel een item waar de deelnemers hun
zegje over doen. Uiteindelijk wordt ook in
overleg een gebied aangewezen waar alleen
de brandweer mag optreden. Daarnaast is er
contact tussen de OL en de Leider CoPI over
de taakuitvoering.
Bijvoorbeeld: In geval van het vervuilde
bluswater is er contact met het Waterschap
gelegd om de consequenties in kaart te
brengen.
De Leider CoPI belt tussen de CoPIoverleggen steeds met de Operationeel
Leider. Zij stemmen de doelstellingen en
ondersteuningsbehoeften met elkaar af.
De Leider CoPI en de deelnemers overleggen
tussen de CoPI-overleggen door met de
Operationeel Leider en hun Algemeen
Commandanten. De Leider CoPI overlegt met
de Operationeel Leider bijvoorbeeld over de
keuze om de brand wel of niet te laten
uitbranden met een advies dit laatste te
doen.

Hoofdstuk 3
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3.2.4 Informatiemanagement
Artikel
Artikel 2.4.2
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? Ja/ nee (dit
dient per onderdeel in de evaluatie
inzichtelijk te worden):
CoPI

Antwoord: Toelichting antwoord

JA

Tijdens de systeemtest wordt door het CoPI
een eigen beeld bijgehouden in LCMS.

Artikel
Artikel 2.4.2
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
Antwoord: Toelichting antwoord
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? Ja /
nee

JA

Beschikbare gegevens over de
effecten van een incident? Ja / nee

JA

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

JA

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

NEE

De aanpak van het incident? Ja /
nee

JA

In het CoPI-beeld in LCMS staan gegevens
over de ontwikkeling van het incident.
Voorbeelden daarvan zijn:
•
gesprongen ruiten in het gebied;
•
emissie
gevaarlijke
stoffen
en
rookontwikkeling;
•
dode
vissen
die
worden
waargenomen;
•
de
ontwikkeling
van
het
slachtofferbeeld.
In het CoPI-beeld wordt beperkt op de
effecten ingegaan. Melding wordt gemaakt
van economische schade die verwacht kan
worden en de klachten in het benedenwindse
gebied. De effecten worden bij het ROT
neergelegd.
In het CoPI-beeld wordt melding gemaakt
van de veilige aanrijroute en een eventueel
verband tussen ammoniaklucht die bij het
Groene Hart Ziekenhuis is geroken en het
incident.
In het CoPI-beeld wordt melding gemaakt
van de personen die zich nog binnen
bevinden in het brongebied en dat
ambulances onderweg zijn. Risico’s voor
deze
personen
worden
niet
expliciet
gemaakt.
In het CoPI-beeld worden de twee scenario’s
voor het blussen of uit laten branden van het
vuur weergegeven en in de besluitenlijst
wordt benoemd welk scenario gekozen
wordt. Daarnaast worden andere acties
benoemd, zoals bijvoorbeeld het plaatsen
van afzettingen, het bepalen van een veilig
en onveilig gebied en het doorzetten van de
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De daarvoor benodigde mensen?
Ja / nee

NEE

De daarvoor benodigde middelen?
Ja / nee

NEE

aanpak van de effecten naar het ROT
(bijvoorbeeld de opvanglocatie(s)).
In het CoPI-beeld wordt geen melding
gemaakt van de benodigde mensen.
In het CoPI-beeld wordt geen melding
gemaakt van de benodigde middelen.

Artikel
Artikel 2.4.2
3. De gegevens worden nadat zij beschikbaar zijn binnen tien minuten verwerkt in het eigen
beeld en voor zover mogelijk geverifieerd.
Normering
Antwoord: Toelichting antwoord
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 / nee
CoPI: binnen tien minuten?
JA
De Informatiemanager in het CoPI werkt
besproken en binnengekomen informatie
direct bij in het LCMS, ook tijdens de CoPIoverleggen.
Artikel
Artikel 2.4.2
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
Antwoord: Toelichting antwoord
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/
nee
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 / nee
Worden de gegevens langs
geautomatiseerde weg beschikbaar
gesteld aan het onderdeel dat het
totaalbeeld bijhoudt? Ja / nee

JA

Vanuit het CoPI wordt gedurende de
systeemtest een eigen beeld bijgehouden in
LCMS. Dit beeld is door middel van LCMS
beschikbaar voor andere onderdelen van de
hoofdstructuur.
Gegevens zijn middels LCMS beschikbaar
voor partijen buiten de hoofdstructuur.

JA

JA

Het CoPI stelt gedurende de systeemtest het
eigen beeld in LCMS ter beschikking aan het
onderdeel van de hoofdstructuur wat op dat
moment het totaalbeeld opstelt.

Artikel
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 en op het actuele totaalbeeld.
Normering
CoPI: zijn besluiten, adviezen en
opdrachten gebaseerd op het
actuele beeld?
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Antwoord: Toelichting antwoord
JA

De besluiten, adviezen en opdrachten
worden vermeld op basis van de op dat
moment beschikbare actuele informatie. Een
voorbeeld hiervan zijn de dode vissen die
worden waargenomen. Dit kan effecten
hebben op de volksgezondheid en de
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economie en daarom wordt verzocht het
waterschap en de omgevingsdienst te laten
aansluiten bij het ROT.
Artikel
Artikel 2.4.4
In het geval dat een opdracht niet of niet volledig is uitgevoerd, wordt het onderdeel van de
hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing dat 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 teruggekoppeld
naar de opdrachtgever?
Wordt het advies of de opdracht
door de opdrachtgever
geherformuleerd?

Antwoord: Toelichting antwoord
N.V.T.

Dit is gedurende de Systeemtest niet van
toepassing.

N.V.T.

Dit is gedurende de Systeemtest niet van
toepassing.
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4

Regionaal Operationeel Team (ROT)

4.1

Feitelijk verslag verrichtingen ROT

Eerste ROT-overleg (10:15 uur – 10:38 uur)

Het ROT begint het eerste overleg om 10:15 uur. De omschrijving van het incident wordt
besproken. Onderwerpen die besproken worden zijn de opvang van de slachtoffers, de
verkeerscirculatie, het gevaar van het mierenzuur, de alarmeringsgrens voor de
gevaarlijke stoffen, de regionale communicatie (WAS-palen en de regionale
calamiteitenzender Omroep West), de inzet van het gemeentehuis in Bodegraven als
perscentrum, de veiligheid van de hulpverleners in het effectgebied, het onderhouden van
contact met de omgevingsdienst en het contact met het RBT. Om 10:38 uur eindigt het
eerste ROT-overleg. Afgesproken wordt om 10:55 uur verder te vergaderen. Hierna

overleggen de leden van het ROT met hun secties.
Tweede ROT-overleg (10:58 – 11:13)

Het tweede ROT-overleg begint om 10:58 uur. Hierin worden de lopende en aanvullende
knelpunten besproken. De veiligheidsinstructie voor hulpverleners wordt aangescherpt op
basis van de plot (in het paarse gebied kunnen hulpverleners veilig werken, maar moeten
bewoners binnen blijven). De samenstelling van de rook wordt besproken en verder
aangescherpt. De inzet van het calamiteitenhospitaal komt aan bod, als ook het vervoeren
van de twee zwaargewonden slachtoffers naar het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam. Het
instellen van het noodbevel en het regelen van de noodopvang door het TBz Bodegraven
komt ter sprake. De scholen gaan om 12:00 uur uit, ook dit is een punt van aandacht voor
het ROT. Besloten wordt dat de kinderen tot nader order binnen moeten blijven. Laatste
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knelpunt is het wel of niet laten rijden van treinen. Dit wordt als vraag bij het RBT
neergelegd. Het overleg sluit om 11:13 uur. Afgesproken wordt om 11:35 uur verder te
vergaderen. Na het overleg gaat de OL naar het RBT om daar af te stemmen met de RBT
leden en een toelichting te geven op het beeld. De algemeen commandanten stemmen af
met hun secties over de afgesproken acties.
Derde ROT-overleg (12:08 uur – 12:31 uur)

Het derde en laatste ROT-overleg begint later dan gepland om 12:08 uur. Aanvullende
knelpunten en besluiten worden besproken. De verontreiniging van het oppervlaktewater
komt ter sprake. Op basis hiervan wordt besloten dat de liaison van het waterschap wordt
uitgenodigd in het ROT. De tegenstrijdigheid in informatie over de slachtoffers wordt
vastgesteld en besloten wordt dat dit uitgezocht moet worden door de sectie GHOR.
Daarnaast gaat de GHOR zich richten op de noodzaak tot ontsmetting van de mensen die
uit het gebied komen. De onrust in het gebied bij bewoners en hulpverleners wordt
besproken. Deze wordt veroorzaakt door de tegenstrijdigheid in de instructie in het paarse
gebied: mensen mogen er wel zijn, maar hebben toch last van klachten. De oorzaak
hiervan wordt uitgezocht door de sectie GHOR. In het verlengde van de onrust over de
verschillende gebieden en de noodzaak tot evacueren in het groene gebied (middels een
noodbevel) wordt besproken wat er in het BT besloten wordt en hoe het ROT daarmee aan
de slag moet. Daarnaast wordt de mogelijke economische schade i.v.m. verontreinigd
water aangedragen als onderwerp waar het RBT zich over moet gaan buigen. Een
meningsverschil tussen CoPI en ROT over het uit laten branden en nablussen wordt
besproken en zal worden voorgelegd aan het RBT. Er wordt besloten tot een tweede
opvanglocatie, uit te zetten door het TBz. Tot slot wordt benadrukt dat iedereen aan de
slag moet met het regelen van aflossing van de hulpverleners. Het overleg wordt gesloten
om 12:31 uur en krijgt geen vervolg omdat de systeemtest ten einde loopt.

4.2

Vragen vanuit het toetsingskader

4.2.1 Alarmering
Alarmering voor het ROT start om 09:34 uur. Vanaf dit tijdstip zijn de opkomsttijden
gemeten.
Functionaris
basisvereiste
Operationeel leider
AC Brandweerzorg
Medewerker sectie
Brandweerzorg
AC Geneeskundige zorg
Medewerker sectie
Geneeskundige zorg
AC Politiezorg
Medewerker Sectie
Politiezorg
AC Bevolkingszorg
Medewerker sectie
Bevolkingszorg
Hoofd sectie
informatiemanagement
Medewerker Sectie IM
Communicatieadviseur
ROT
Functionaris buiten
basisvereiste
Plotter ROT

Tijd opkomst

Duur na afkondigen GRIP 2

09:43 uur
09:58 uur
09:41 uur

9 minuten
24 minuten
7 minuten

09:50 uur
10:30 uur

16 minuten
56 minuten

09:58 uur
09:51 uur

24 minuten
17 minuten

09:52 uur
09:45 uur

18 minuten
11 minuten

09:38 uur

4 minuten

09:57 uur
Tijd niet waargenomen, maar
binnen 30 minuten.

23 minuten
Tijd niet waargenomen, maar
binnen 30 minuten.

10:16 uur

42 minuten
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Liaison Defensie
Verslaglegger

10:20 uur
09:35 uur

46 minuten
1 minuten

4.2.2 Opschaling
Artikel (wet)
Artikel 2.3.1
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 aanwezig gestart met de
eerste werkzaamheden van het
regionaal operationeel team?
Is de leidinggevende van de sectie
Informatiemanagement binnen
dertig minuten begonnen met het
verzamelen van informatie t.b.v.
het regionaal operationeel team?

Antwoord: Toelichting antwoord
Alle
leidinggevenden
zijn
binnen
vijfenveertig minuten aanwezig in het ROT.
JA

JA

De IM-er ROT is 4 minuten na opschaling
naar GRIP 2 aanwezig in het ROT.

Artikel (wet)
Artikel 2.3.1
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
Antwoord: Toelichting antwoord
Is de voorlichtingsfunctionaris
binnen dertig minuten begonnen
met de uitvoering van taken?

JA

De communicatieadviseur van het ROT is
aanwezig en gestart met de taakuitvoering
binnen 30 minuten.

Artikel (wet)
Artikel 2.3.1
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 40 minuten begonnen met
het verzamelen van informatie
t.b.v. het regionaal operationeel
team?
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JA

De eerste medewerker van de sectie
informatiemanagement arriveert na 23
minuten in het ROT en start direct met het
verzamelen van informatie.
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Artikel (wet)
Artikel 2.3.1
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
60 minuten na afkondiging van
opschaling begonnen met de
uitvoering van hun taken?

Antwoord: Toelichting antwoord
Ja

Alle secties van het ROT bestaan na 56
minuten uit minimaal 1 medewerker. De
Algemeen Commandanten van de secties
zijn binnen een half uur aanwezig.

4.2.3 Organisatie
Artikel
Artikel 2.1.4
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
Antwoord: Toelichting antwoord
Bestaat het ROT uit alle onderdelen
JA
De communicatieadviseur is aanwezig.
zoals omschreven in artikel 2.1.4.
lid 1?
Bestaat een sectie minimaal uit een
JA
Ja, alle secties bestaan uit een hoofd (de
hoofd sectie (welke zitting neemt in
algemeen
commandant)
en
een
de plenaire sessie) en één
medewerker.
medewerker?
Heeft aan het ROT een liaison
JA
Ja, om 10:20 uur sluit de liaison van
Vitaal-ROT deelgenomen?
Defensie aan. Daarnaast wordt in het derde
ROT-overleg het verzoek besproken aan het
waterschap om een liaison te leveren. De
systeemtest duurt te kort om dit ten uitvoer
te brengen.
Artikel
Artikel 2.1.4
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
ROT sprake van sturing en
coördinatie van de
rampenbestrijding?

Antwoord: Toelichting antwoord
JA
Afspraak met CoPI is dat het ROT zich richt
op het effectgebied (het groene en paarse
gebied op de kaart).
Voorbeelden van sturing zijn: veiligheid
hulpverleners is voor iedereen relevant;
opvang personen wordt opgepakt door
bevolkingszorg
en
de
gemeente;
de
Omgevingsdienst wordt gecontacteerd door
de Leider ROT; het noodbevel wordt
geregeld
door
bevolkingszorg;
het
handelingskader is de verantwoordelijkheid
van de GHOR; het verkeerscirculatieplan
komt voor rekening van de politie; het
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Is er bij de taakuitvoering van het
ROT sprake van afstemming met
andere betrokken partijen?

JA

Is er contact tussen het ROT en het
BT?

JA

Worden er vanuit het ROT adviezen
richting het BT gecommuniceerd?

JA

onderzoek naar de rood/bruine rook wordt
opgepakt door de brandweer (gevaarlijke
stoffen en het effect daarvan): alarmering
van de bewoners in het gebied door o.a.
communicatie via radio West en het
inschakelen
van
de
WAS-palen;
het
informeren
van
de
bewoners
van
Bodegraven gebeurt via de website van de
gemeente (en wordt door Communicatie
opgepakt).
Onderling is er – ook buiten het overleg regelmatig overleg en afstemming.
De GHOR heeft bijv. overleg met de sectie
BZ over het gebruik van SIS, het aantal
slachtoffers en bewoners, scholen en andere
specifieke gebouwen in het gebied.
Via de leider ROT; hij heeft zowel individueel
telefonisch overleg met de burgemeesters
van Gouda en Leiden, alsmede in persoon bij
het overleg van het RBT.
De OL belt met de burgemeester van Leiden
om te vragen wat het RBT van het ROT
verwacht.
Met name als het RBT bepaalde besluiten
heeft genomen (zoals het ontruimen van het
groene gebied, het advies aan bewoners in
paarse gebied om weg te gaan, de sluiting
van het gemeentehuis in Gouda en het NSstation) komt in het ROT discussie op gang
over de veronderstelde tijdswinst bij het
blussen van de brand (met gevolgen zoals
een plotselinge piek in de concentratie
gevaarlijke stoffen) of het gecontroleerd
laten uitbranden. Het CoPI wil de brand
gecontroleerd laten uitbranden, maar het
RBT wil blussen. Het ROT deelt het idee van
het CoPI en formuleert een voorstel voor het
RBT.

4.2.4 Informatiemanagement
Artikel
Artikel 2.4.1
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
waarbij het maken van een
centraal totaalbeeld is belegd?
Voert dit onderdeel dit in de
praktijk ook zo uit?

Artikel
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Antwoord: Toelichting antwoord
JA
De
sectie
informatiemanagement
is
verantwoordelijk voor het bijhouden van het
totaalbeeld. Tijdens de systeemtest voert de
sectie informatiemanagement in het ROT dit
NEE
niet zo uit. In LCMS komt het totaalbeeld uit
het tabblad van het CoPI. Gezien de
opschaling
tot
GRIP
4
zou
de
Informatiemanager van het ROT regie
voerend moeten zijn.
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Artikel 2.4.1
2. Het totaalbeeld is opgebouwd uit gegevens over:
a. Het incident, waaronder wordt begrepen:
- de aard van het incident en de betrokken objecten,
- de actuele situatie met betrekking tot het incident, en
- de risico’s en de effecten van het incidenttype en de bestrijdingsmogelijkheden;
b. De hulpverlening, waaronder wordt begrepen:
- de bestrijdingsmogelijkheden,
- de bereikbaarheid voor de hulpverlening, en
- de risico’s voor de hulpverleners en de daarmee samenhangende
veiligheidsmaatregelen;
c. De prognose en de aanpak, waaronder wordt begrepen:
- de verwachting met betrekking tot de ontwikkeling van het incident, de risico’s en de
effecten ervan en de bestrijdingsmogelijkheden;
d. Het slachtofferbeeld, de verwachte ontwikkeling ervan, de noodzakelijke maatregelen en
de benodigde hulpverleners en middelen:
- de risico’s voor de bevolking, de verwachte ontwikkeling van deze risico’s en de
benodigde hulpverleners en middelen,
- 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
- overige bedreigingen zoals die voor de vitale belangen, het milieu of de economie, de
verwachte ontwikkeling ervan en de benodigde hulpverleners en middelen, en;
e. De getroffen maatregelen en de resultaten ervan, waaronder wordt begrepen:
- de actuele bestrijdingsorganisatie,
- de voorstellen en besluiten over de bestrijdingsstrategie, de inzetplannen en de
benodigde hulpverleners en middelen,
- de feitelijke inzet en uitvoering van de bestrijding, en
- de voortgang van de inzet en de uitvoering, de bijstelling van besluiten of de uitvoering
ervan en de bereikte resultaten.
Normering
Antwoord:
Toelichting antwoord
Is alle relevante informatie
GEDEELTELIJK In het totaalbeeld in LCMS mist relevante
(scenario afhankelijk)
informatie, met name over de effecten
opgenomen in het totaalbeeld?
van het incident en de bestrijding
(voldoet volledig/ niet/
daarvan. Informatie die gemeld wordt is
gedeeltelijk)
beperkt. De bron van het totaalbeeld is
het tabblad van het CoPI. De volgende
onderwerpen worden benoemd:
•
De
aard,
kenmerken
en
omvang van het incident en
de effecten op de omgeving;
•
Verwachting van economische
schade;
•
De bestrijding van het incident
en de ingezette middelen;
•
Het slachtofferbeeld;
•
De
risico’s
voor
de
hulpverlening
(veilige
aanrijroute);
•
De verkeerscirculatie;
•
Communicatie (NL-Alert en
sirenes).
Is de informatie gegroepeerd per
samenhangend thema (incident,
hulpverlening, prognose en
aanpak, maatregelen en
resultaten ervan) en
rond de zwaartepunten van de
bestrijding?

JA

Het
totaalbeeld
is
overzichtelijk
weergegeven aan de hand van een aantal
thema’s:
• Incident
• Bestrijding
• Omgeving/effecten
• Risico’s / gevaren
• Getroffenen
• Verkeerscirculatie
• Communicatie
• Meteo
• Overige aandachtspunten
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Artikel
Artikel 2.4.1
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;
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
Antwoord: Toelichting antwoord
Wordt er een zogenaamd
JA
Gedurende de systeemtest wordt LCMS als
netcentrisch systeem gehanteerd?
netcentrisch systeem gehanteerd.
Wanneer er sprake is van
JA
Er
bestaat
onduidelijkheid
over
de
tegenstrijdige informatie in het
slachtoffers (aard en aantal). De CaCo en de
incident of het oefenscenario,
informatiemanager van het CoPI stemmen
wordt dit dan gesignaleerd en
hierover af.
wordt er hiernaar navraag gedaan?
En wordt er navraag gedaan?
Gezien de planvorming van de
JA
Gezien het incident zijn de meest relevante
regio en het scenario, zijn alle
partijen aangesloten in het LCMS.
vereiste partijen aangesloten?
Artikel
Artikel 2.4.2
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? Ja/ nee (dit
dient per onderdeel in de evaluatie
inzichtelijk te worden):
ROT:

Antwoord: Toelichting antwoord

JA

De Informatiemanager ROT is gedurende de
systeemtest verantwoordelijk voor het
bijhouden van het ROT-beeld in LCMS.

Artikel
Artikel 2.4.2
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
Antwoord: Toelichting antwoord
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
JA
In het ROT-beeld staat beschreven dat de
ontwikkeling van een incident? Ja /
twee scenario’s t.a.v. het uitbranden of
nee
afblussen en de wijze waarop het incident
zich dan zal ontwikkelen worden besproken.
Beschikbare gegevens over de
JA
In het ROT-beeld wordt melding gemaakt
effecten van een incident? Ja / nee
van
onrust
onder
de
bewoners
en
hulpverleners, de verontreiniging van het
oppervlaktewater en de slachtoffers in het
gebied.
De risico’s voor de veiligheid van
JA
In het ROT-beeld wordt ingegaan op de
de hulpverleners in het getroffen
veiligheid voor hulpverleners.
gebied? Ja / nee
De risico’s voor de veiligheid van
JA
In het ROT-beeld wordt aandacht besteed
de personen in het getroffen
aan eventuele ontsmetting van mensen die
gebied? Ja / nee
uit het gebied komen en het ontruimen van
mensen uit het getroffen gebied.
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De aanpak van het incident? Ja /
nee

JA

De daarvoor benodigde mensen? Ja
/ nee

NEE

De daarvoor benodigde middelen?
Ja / nee

NEE

Regionaal Operationeel Team (ROT)

In het ROT-beeld staan gegevens over de
aanpak van het incident middels evacuatie,
blussen,
het
bieden
van
handelingsperspectief, het regelen van
opvang en het opstellen van een noodbevel.
In het beeld in LCMS staan geen gegevens
over de voor de aanpak van het incident
benodigde mensen.
In het beeld in LCMS staan geen gegevens
over de voor de aanpak van het incident
benodigde middelen.

Artikel
Artikel 2.4.2
3. De gegevens worden nadat zij beschikbaar zijn binnen tien minuten verwerkt in het eigen
beeld en voor zover mogelijk geverifieerd.
Normering
Antwoord: Toelichting antwoord
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 / nee
ROT: binnen tien minuten?
JA
Informatie wordt door de IM-ROT direct
nadat dit bekend is in LCMS verwerkt, ook
tijdens het ROT-overleg.
Artikel
Artikel 2.4.2
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
Antwoord: Toelichting antwoord
Stelt het onderdeel, zoals bedoeld
JA
Vanuit het ROT wordt gedurende de
in artikel 2.1.1. onderdeel a tot en
systeemtest een eigen beeld bijgehouden in
met e, het
LCMS.
eigen beeld beschikbaar aan de
andere betrokken onderdelen? Ja /
nee
Worden de gegevens langs
Gegevens zijn middels LCMS beschikbaar
geautomatiseerde weg beschikbaar
voor partijen buiten de hoofdstructuur.
gesteld aan andere bij de ramp of
JA
crisis betrokken partijen voor zover
zij deze gegevens nodig hebben
voor de uitvoering van hun taken
bevoegdheden? Ja / nee
Worden de gegevens langs
NEE
Het ROT is zelf verantwoordelijk voor het
geautomatiseerde weg beschikbaar
bijhouden van het totaalbeeld, maar voert
gesteld aan het onderdeel dat het
geen regie op het totaalbeeld.
totaalbeeld bijhoudt? Ja / nee
Artikel
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 en op het actuele totaalbeeld.
Normering
Antwoord: Toelichting antwoord
ROT: zijn besluiten, adviezen en
JA
Besluiten, adviezen en opdrachten die in het
opdrachten gebaseerd op het
ROT genomen zijn (zoals het afstemmen
actuele beeld?
over de opvanglocatie met het TBz) zijn
gebaseerd op het actuele beeld van de
situatie.

29

Evaluatie systeemtest VOLTA

Artikel
Artikel 2.4.4
In het geval dat een opdracht niet of niet volledig is uitgevoerd, wordt het onderdeel van de
hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing dat 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 teruggekoppeld
naar de opdrachtgever?
Wordt het advies of de opdracht
door de opdrachtgever
geherformuleerd?
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Antwoord: Toelichting antwoord
N.V.T.
Dit is voor het ROT niet van toepassing.

N.V.T.

Dit is voor het ROT niet van toepassing.

Hoofdstuk 5

5

Team bevolkingszorg (TBz)

5.1

Feitelijk verslag verrichtingen TBz

Team bevolkingszorg (TBz)

Na de opschaling naar GRIP 2 wordt door de Adviseur Crisisbeheersing (ACb) van
Bodegraven-Reeuwijk de leden van het TBz gealarmeerd middels OOV-alert om 09:37 uur.
De leden van het TBz arriveren vanaf het moment dat wordt opgeschaald naar GRIP 2 in
Bodegraven.
Na de opschaling naar GRIP 4 (i.v.m. het effectgebied naar gemeente Gouda) wordt tussen
de gemeentesecretarissen van Bodegraven-Reeuwijk en Gouda afgestemd dat er in Gouda
geen tweede TBz wordt ingesteld. Het aanwezige TBz in Bodegraven-Reeuwijk zal ook de
maatregelen organiseren voor het effectgebied in Gouda. De Voorzitter TBz regelt dat de
ACb in het TBz te Bodegraven hiervoor contact houdt met de ACb in Gouda1.
De waarnemer in Gouda wordt om 10:20 uur door de adviseur crisisbeheersing van Gouda
geïnformeerd. Deze geeft aan dat het TBz in Gouda niet opgestart zal worden, maar dat hij
als liaison voor Gouda zal fungeren. Dit heeft hij ook afgestemd met de burgemeester en
gemeentesecretaris van Gouda.
Eerste TBz-overleg (10:32 uur – 10:40 uur)

Het eerste overleg start met de informatiemanager die het beeld schetst door het ROTtabblad uit LCMS met het team te delen. De Adviseur Crisisbeheersing van Bodegraven
geeft daarna een aanvullende beschrijving van het incident die hij heeft vernomen middels
contact met de OvD-Bz. Hij vertelt dat er mogelijk een actie wordt uitgezet om het
grondgebied af te zetten en bespreekt dit met het Hoofd Omgevingszorg. Of er sprake is
van ontruiming wordt ook besproken, maar hier wordt geen besluit of vraag op gebaseerd.
Het Hoofd Taakorganisatie Communicatie ontbreekt en dit wordt onderling besproken. Het
Hoofd Taakorganisatie Communicatie heeft op dat moment al wel een aantal acties
uitgezet bij de responscel waar zijn taakorganisatie wordt gesimuleerd (waaronder de
alarmering van de taakorganisatie, het contact met de BT-adviseur, alarmering van de
omgevingsanalist etc.). De ACb deelt wat er tot nu toe via bijvoorbeeld NL Alert al richting
burgers is gecommuniceerd. De vraag of er een opvanglocatie moet komen, wordt
behandeld. De voorzitter besluit deze vraag bij het ROT uit te zetten. De deelprocessen
CRAS en CRIB worden opgestart2. Op het gebied van primaire levensbehoeften wordt
vastgesteld dat er tot nu toe geen vraag is vanuit de burgers waar het TBz op moet
inspelen.
De teamleden gaan uiteen om de volgende actielijst af te werken: 1) Afzetting rondom
gebied faciliteren (Hoofd Omgevingszorg), 2) Overzichtskaart effectgebied opvragen
(Informatiemanager), 3) Nagaan bij het ROT of er behoefte is aan een opvanglocatie
(Hoofd Publieke Zorg) en 4) Alarmeren teams CRAS en CRIB en Opvang (Hoofd
informatie).
Tweede TBz-overleg (11:01 uur – 11:20 uur)
1

De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas hebben

een gezamenlijke crisisorganisatie ingericht. Een TBz kan daarom bestaan uit leden vanuit de
verschillende

gemeenten.

Bij

gemeentegrens

overschrijdende

incidenten

is

in

het

samenwerkingscluster afgesproken dat geen tweede TBz wordt ingericht. Het TBz in de brongemeente
zal ook de bevolkingszorgmaatregelen in de effectgemeente coördineren.
2

CRAS (schaderegistratie) en CRIB (slachtofferregistratie) betreffen oude benamingen die wel als

zodanig in het TBz benoemd zijn. In de praktijk werd dit weggezet bij de Coördinator Schade en de
medewerker SIS.
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Het overleg begint met de mededeling dat vanuit het CoPI noodopvang is geregeld. Het
Hoofd Publieke Zorg gaat, na overleg met het ROT, bestendigere opvang regelen. Deze
actie is reeds uitgezet en het Nederlands Rode Kruis is gevraagd mee te werken in de
opvang. Het Hoofd Omgevingszorg geeft aan dat de afzetting binnen 30 minuten geregeld
zal zijn. Het Hoofd Informatie geeft aan dat het team CRAS gealarmeerd is. Tevens meldt
hij dat het proces CRIB niet wordt ingezet en dat SIS ingeschakeld moet worden door de
Algemeen Commandant. De vraag wordt besproken hoe ver het effectgebied rijkt en of er
veilig gewerkt kan worden door personeel van de gemeente. Het Hoofd Informatie geeft
daarop aan dat de gemeente Gouda geo-informatie kan aanleveren. De Voorzitter TBz
geeft aan dat vanuit het ROT de opdracht is gekomen dat de scholen in het effectgebied
geïnformeerd moeten worden en dat ze de kinderen op school moeten houden. Het Hoofd
Taakorganisatie Communicatie geeft aan dat dit via de Taakorganisatie Communicatie (in
de responscel) moet lopen en niet het TBz. Besloten wordt om aan het ROT te vragen wat
zij precies verlangt.
Na afronding van het overleg gaat het team aan de slag met de volgende actiepunten: 1)
het inrichten van het perscentrum in het gemeentehuis van Bodegraven (Hoofd
Taakorganisatie Communicatie), 2) het opstellen van noodbevelen (Hoofd Ondersteuning),
3) het uitzetten van de vraag aan het ROT over het omgaan met kwetsbare objecten
(Voorzitter TBz) en 4) het contact opnemen met de scholen in het paarse gebied op de
kaart (Hoofd Taakorganisatie Communicatie).
Derde TBz-overleg (11:50 uur – 12:05 uur)

Het derde overleg start met de vraag wat er wordt uitgezet richting de scholen. Het Hoofd
Taakorganisatie Communicatie zegt dat de knelpunten in de Taakorganisatie Communicatie
bekend zijn en dat dit niet hoeft opgepakt te worden door het TBz. Het noodbevel is in
LCMS gemeld. De opvanglocatie is operationeel in De Brug en het Rode Kruis is aanwezig.
Communicatie gaat ook naar de opvanglocatie. De ACb van Bodegraven geeft aan dat het
ROT een tweede opvanglocatie wil voor mensen uit het paarse gebied. Het Hoofd
Taakorganisatie Communicatie wijst op zelfredzaamheid en adviseert tegen deze
maatregel. De Voorzitter TBz besluit dat hij contact opneemt met het ROT en te vragen
naar nut en noodzaak van een tweede locatie. Het Hoofd Omgevingszorg geeft aan dat er
giftige stoffen in de sloot terecht zijn gekomen en dat hij het Waterschap daarover heeft
geïnformeerd. De actielijst van het TBz wordt doorgenomen en die uit het eerste overleg
wordt als afgerond aangemerkt. Op de actielijst van het tweede overleg komen de
kwetsbare objecten terug. Het Hoofd Omgevingszorg krijgt de opdracht hier nogmaals over
te informeren bij de Omgevingsdienst om hier een betere lijst van te krijgen. De
Informatiecoördinator geeft aan dat er om een noodbevel voor de groene zone op de kaart
wordt gevraagd en het Hoofd Informatie neemt dat actiepunt aan. De aanwezige
locoburgemeester biedt aan om naar de opvanglocatie te gaan; dit wordt goedgekeurd.
Vierde TBz-overleg (12:32 uur – 12:42 uur)

Bij de start van het vierde overleg is de lijst met kwetsbare objecten in LCMS gezet. Het
Hoofd Taakorganisatie Communicatie geeft een beschrijving van het omgevingsbeeld,
waarin vooral de onrust onder burgers opvalt. Het Hoofd Informatie geeft aan dat de
verwanteninformatie nog niet goed loopt. Een discussie wordt gevoerd over de noodzaak
van SIS. Daarnaast wordt het proces CRAS in de opvanglocatie besproken. Het Hoofd
Publieke Zorg geeft aan dat het Driestar College als 2e opvanglocatie kan dienen. Daarna
geeft hij drie knelpunten aan voor de huidige opvang: schaderegistratie, medicatie (dit
wordt teruggelegd bij het ROT voor de GHOR) en dat mensen hun auto uit het gebied
willen halen. Geadviseerd wordt te wachten tot hoe lang deze situatie duurt en anders
vervoer te regelen voor deze mensen. Het Hoofd Informatie geeft aan dat de
noodverordening in de maak is. De ACb geeft aan dat er geëvacueerd gaat worden richting
de 2e opvanglocatie en vraagt of de noodverordening al getekend is, omdat dit nog niet in
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Hoofdstuk 5

Team bevolkingszorg (TBz)

LCMS staat. De Informatiemanager gaat dit checken bij het RBT. Hierna eindigt de
oefening.

5.2

Vragen vanuit het toetsingskader

5.2.1 Alarmering
Alarmering van het team bevolkingszorg start om 09:37 uur. De opkomsttijden zijn vanaf
dit tijdstip gemeten.
Functionaris
basisvereiste
Voorzitter
Procesverantwoordelijke
communicatie
Functionaris belast met
informatiemanagement
Functionaris buiten
basisvereiste
Hoofd Publieke zorg
Hoofd Informatie
Hoofd Ondersteuning
Hoofd Omgevingszorg
Ondersteuner/
procesmanager
Teamleider Nafase
Locoburgemeester
ACb Bodegraven
ACb Gouda

Duur na afkondigen GRIP 23

Tijd opkomst
10:10 uur
10:50 uur

33 minuten
73 minuten

10:30 uur

53 minuten

10:24
10:15
09:57
10:04
10:10

uur
uur
uur
uur
uur

47
38
20
27
33

10:20
10:15
09:35
10:20

uur
uur
uur
uur

minuten
minuten
minuten
minuten
minuten

43 minuten
38 minuten
Voor alarmering aanwezig
43 minuten

5.2.2 Opschaling
Artikel
Artikel 2.3.1
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 90 minuten met uitzondering van de functionaris die met de
coördinatie van de voorlichting is belast en die binnen 30 minuten begint.

Normering
Is het team bevolkingszorg
binnen 90 minuten na
afkondiging van opschaling
begonnen met de uitvoering
van hun taak?

Is de functionaris die belast
is met de coördinatie van de
voorlichting binnen 30
minuten na afkondiging van
opschaling met de
taakuitvoering begonnen?

3

Antwoord: Toelichting antwoord
Het Team Bevolkingszorg start om 10:32 uur (een
uur na alarmering van GRIP 2). Het team is binnen
JA
90 minuten voorzien van de meest cruciale
functionarissen
(inclusief
het
Hoofd
Taakorganisatie Communicatie). Iedereen start
direct met de werkzaamheden door zich bij te
laten praten en de ruimte in te richten.
Het Hoofd Taakorganisatie Communicatie arriveert
later, maar is wel direct begonnen met het
JA
uitzetten van werkzaamheden. De Taakorganisatie
Communicatie beschikt over de nodige mandaten
waardoor direct begonnen kan worden met de
taakuitvoering. Acties zijn direct uitgezet na
alarmering, alvorens naar het TBz te vertrekken.
De procesverantwoordelijke voor communicatie
heeft volgens eigen regionale plannen een

Het TBz wordt geïnformeerd middels OOV-Alert. Dit alert gaat om 09:37 uit naar de functionarissen 6

minuten na opschaling naar GRIP 2).
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opkomsttijd van
functionaris niet.

45

minuten.

Dit

haalt

deze

5.2.3 Organisatie
Artikel
Artikel 2.1.3
1. Een team bevolkingszorg bestaat uit de door het college van burgemeester en wethouders
aangewezen functionarissen, waarvan 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

Antwoord: Toelichting antwoord
Het TBz bestaat uit een Leider en een
JA
informatiecoördinator en uit een functionaris die
met de communicatie belast is. Verder wordt in de
Hoofden
Taakorganisatie
wel
voorzien.
Noodopvang wordt opgepakt door het Hoofd
Publieke Zorg en Herstelzorg door de teamleider
Nafase.

Artikel
Artikel 2.1.3
2. Een team bevolkingszorg heeft de volgende taken:
a. het geven van voorlichting aan de bevolking;
b. het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking;
c. het verzorgen van nazorg voor de bevolking;
d. het registreren van de slachtoffers;
e. het registreren van schadegevallen;
f. het adviseren van het regionaal operationeel team.
Normering
Neemt team bevolkingszorg
de taken op zich zoals
omschreven in lid 2 van het
artikel?
Worden afhankelijk van het
scenario de benodigde
deelprocessen gestart zoals:
Voorlichting
Opvang en Verzorging
CRIB

JA

JA
N.V.T.

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?
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?
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Antwoord: Toelichting antwoord
JA
Het TBz geeft uitvoering aan de taken zoals
beschreven in artikel 2.1.3 lid 2.
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JA

De Taakorganisatie Communicatie is gedurende de
systeemtest opgestart (gesimuleerd).

Het proces opvang is gedurende de systeemtest
opgestart (gesimuleerd).
SIS wordt opgestart.
Er is gedurende de systeemtest regelmatig contact
tussen het ROT en het TBZ. In dit contact worden
opdrachten en de voortgang daarop besproken.
Zie o.a. eerdere omschrijvingen van opdrachten en
informatie-uitwisseling
over
opvanglocatie,
communicatie en kwetsbare objecten.

Vanuit het TBz zijn adviezen richting het ROT
gecommuniceerd m.b.t. de noodopvang.
JA

Hoofdstuk 5

Team bevolkingszorg (TBz)

5.2.4 Informatiemanagement
Artikel
Artikel 2.4.2
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?
Ja/ nee (dit dient per
onderdeel in de evaluatie
inzichtelijk te worden):
TBZ

Antwoord: Toelichting antwoord

JA

De informatiecoördinator TBz houdt tijdens de
systeemtest het eigen beeld van het TBz bij.

Artikel
Artikel 2.4.2
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:
Beschikbare gegevens over
de ontwikkeling van een
incident? Ja / nee
Beschikbare gegevens over
de effecten van een incident?
Ja / nee
De risico’s voor de veiligheid
van de hulpverleners in het
getroffen gebied? Ja / nee
De risico’s voor de veiligheid
van de personen in het
getroffen gebied? Ja / nee
De aanpak van het incident?
Ja / nee

Antwoord: Toelichting antwoord

NEE

Het beschikbare beeld vanuit het TBz bevat geen
gegevens over de ontwikkelingen van het incident.

NEE

Het beschikbare beeld vanuit het TBz bevat geen
gegevens over de effecten van het incident.

NEE

Het beschikbare beeld vanuit het TBz bevat geen
gegevens over de risico’s voor de veiligheid van de
hulpverleners.
Het beschikbare beeld vanuit het TBz bevat geen
gegevens over de risico’s voor de veiligheid van de
personen in het getroffen gebied.
Het beschikbare beeld vanuit het TBz bevat
gegevens over de aanpak van het incident.
Bijvoorbeeld het regelen van afzettingen rondom
het gebied, de communicatie richting burgers en
het regelen van opvanglocaties.
Het beschikbare beeld vanuit het TBz bevat
gegevens over de benodigde mensen voor de
aanpak. Deze worden direct achter de
omschrijving van de aanpak toegevoegd.
Het beschikbare beeld vanuit het TBz bevat
gegevens over de benodigde middelen voor de
aanpak. Voorbeelden zijn de inrichting van een
perscentrum of het voorbereiden van het
noodbevel.

NEE

JA

De daarvoor benodigde
mensen? Ja / nee

JA

De daarvoor benodigde
middelen? Ja / nee

JA

Artikel
Artikel 2.4.2
3. De gegevens worden nadat zij beschikbaar zijn binnen tien minuten verwerkt in het eigen
beeld en voor zover mogelijk geverifieerd.
Normering

Antwoord: Toelichting antwoord

35

Evaluatie systeemtest VOLTA

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 /
nee
TBZ: binnen tien minuten?

JA

Informatie wordt door de informatiecoördinator
TBz continu verwerkt in LCMS. Hij doet dit binnen
10 minuten nadat de informatie bekend is.

Artikel
Artikel 2.4.2
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
Antwoord: Toelichting antwoord
Het TBz stelt het eigen beeld van het incident via
Stelt het onderdeel, zoals
LCMS beschikbaar aan andere partijen binnen de
bedoeld in artikel 2.1.1.
JA
hoofdstructuur.
onderdeel a tot en met e, het
eigen beeld beschikbaar aan
de andere betrokken
onderdelen? Ja / nee
Worden de gegevens langs
Gegevens zijn middels LCMS beschikbaar voor
geautomatiseerde weg
partijen buiten de hoofdstructuur.
beschikbaar gesteld aan
JA
andere bij de ramp of crisis
betrokken partijen voor
zover zij deze gegevens
nodig hebben voor de
uitvoering van hun taken
bevoegdheden? Ja / nee
Worden de gegevens langs
Het TBz stelt het eigen beeld middels LCMS
geautomatiseerde weg
beschikbaar
aan
het
onderdeel
van
de
beschikbaar gesteld aan het
JA
hoofdstructuur (ROT) dat verantwoordelijk is voor
onderdeel dat het totaalbeeld
het bijhouden van het totaalbeeld van het
bijhoudt? Ja / nee
incident.
Artikel
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 en op het actuele totaalbeeld.
Normering
TBZ: zijn besluiten, adviezen
en opdrachten gebaseerd op
het actuele beeld?

Antwoord: Toelichting antwoord
Doordat de informatiecoördinator continu het
JA
beeld van de situatie monitort en deelt met de
teamleden zijn besluiten, adviezen en opdrachten
gebaseerd op het actuele beeld van de situatie.

Artikel
Artikel 2.4.4
In het geval dat een opdracht niet of niet volledig is uitgevoerd, wordt het onderdeel van de
hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing dat 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
teruggekoppeld naar de
opdrachtgever?
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Antwoord: Toelichting antwoord
Dit is tijdens de systeemtest niet van toepassing.
N.V.T.

Hoofdstuk 5

Wordt het advies of de
opdracht door de
opdrachtgever
geherformuleerd?

Team bevolkingszorg (TBz)

Dit is tijdens de systeemtest niet van toepassing.
N.V.T.
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6

Gemeentelijk en Regionaal Beleidsteam (BT
(BT/
BT/ RBT)

6.1

Feitelijk verslag verrichtingen BT

Opstart BT Bodegraven

Reeds voor opschaling naar GRIP 2 zet de bode de benodigde middelen (scherm, laptop,
pennen etc.) klaar voor het BT. De burgemeester meldt zich om 09:40 uur na opschaling
GRIP 2 in de raadszaal (BT-ruimte) en meldt het volgende: De burgemeester is vanaf GRIP
1 geïnformeerd via de pager en heeft daarna contact gehad met de CaCo en de
Operationeel Leider. De OL heeft hem gemeld dat het om een XTC-lab zou gaan. Daarna
heeft de burgemeester de gemeentesecretaris en de griffier van de raad geïnformeerd. Na
advies van de OL besluit de burgemeester op te schalen naar GRIP 3. Argumenten hiervoor
zijn het grote aantal gewonden, een effectgebied en mogelijke ontruiming.
Wanneer wordt opgeschaald naar GRIP 3 informeert de burgemeester om 10:04 uur de
burgemeester van Gouda. De communicatieadviseur krijgt van de burgemeester de
opdracht een communicatiebericht te verspreiden waarin wordt gemeld dat mensen hun
ramen en deuren moeten sluiten. De burgemeester wil eigenlijk starten met het eerste BT
overleg, maar krijgt te horen dat het TBz en ROT nog niet zijn gestart. Daarnaast is het BT
nog niet compleet. Daarom wordt gewacht.
Om 10:09 uur bij opschaling naar GRIP 4 besluit de burgemeester direct naar Leiden te
gaan. Hij vraagt zijn locoburgemeester de rol van burgervader over te nemen in
Bodegraven.

6.2

Vragen vanuit het toetsingskader

6.2.1 Alarmering
Alarmering voor het GBT start om 10:04 uur. De opkomsttijden zijn vanaf dit tijdstip
gemeten. Doordat er vrij snel (om 10:09 uur) na opschaling naar GRIP 3 is opgeschaald
naar GRIP 4 zijn niet alle functionarissen in het GBT opgekomen, maar direct doorgegaan
naar het RBT.
Functionaris basisvereiste

Burgemeester
Leidinggevende brandweer

Tijd opkomst

09:40 uur
10:11 uur

Leidinggevende GHOR

N.v.t.

Leidinggevende politie

N.v.t.

Leidinggevende Bevolkingszorg

N.v.t.

Functionaris buiten
basisvereiste
Informatiemanager
Communicatieadviseur
Officier van justitie

10:08 uur
09:55 uur
N.v.t.

Notulist

10:08 uur

Adviseur Crisisbeheersing

09:55 uur
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Duur na afkondigen GRIP3

Voor afkondiging GRIP 3 aanwezig.
N.v.t. in verband met GRIP 4
alarmering.
N.v.t. in verband met GRIP 4
alarmering.
N.v.t. in verband met GRIP 4
alarmering.
N.v.t. in verband met GRIP 4
alarmering.

4 minuten.
Voor afkondiging GRIP 3 aanwezig.
N.v.t. in verband met GRIP 4
alarmering.
N.v.t. in verband met GRIP 4
alarmering.
Voor afkondiging GRIP 3 aanwezig.

Hoofdstuk 6

Gemeentesecretaris

10:06 uur

Liaison ROT

6.3

Gemeentelijk en Regionaal Beleidsteam (BT/ RBT)

N.v.t

N.v.t. in verband met GRIP 4
alarmering.
N.v.t. in verband met GRIP 4
alarmering.

Feitelijk verslag verrichtingen RBT

Tijdens de systeemtest in de Veiligheidsregio Hollands-Midden is een RBT opgestart. Het
RBT is gevestigd in Leiden. De systeemtest start voor het RBT om 10:09 uur met
opschaling naar GRIP 4. Op dat moment is er al een start gemaakt met het BT in
Bodegraven, dat uiteindelijk meteen doorschuift in het RBT in Leiden.
Eerste RBT-overleg (11:15 uur – 12:00 uur)

Om 11:15 uur start het eerste RBT-overleg. Het RBT bespreekt de inhoud van het
persbericht waarin zij medeleven willen tonen en willen aangeven dat de situatie nog niet
geheel duidelijk is en nader wordt uitgezocht. De ontruiming van het effectgebied wordt
besproken. Het ROT wordt daarbij verzocht een ontruimingsplan voor het groene gebied op
de kaart te maken, waarbij rekening wordt gehouden met mogelijk zelf vertrekkende
mensen uit het paarse gebied. Besloten wordt het groene gebied ook daadwerkelijk te
ontruimen en hiervoor zal een noodbevel worden opgesteld. Mensen in het paarse gebied
krijgen het advies voor de zekerheid uit het gebied te vertrekken (inclusief de scholen en
het stadhuis van Gouda, niet het ziekenhuis). De NS wordt gevraagd niet te stoppen op
Gouda.
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Tweede RBT-overleg (12:30 uur – 12:54 uur)

In het tweede overleg wordt besproken dat het paarse gebied alleen stankoverlast heeft,
maar dat aanwezigheid daar niet gevaarlijk is. Het besluit van het RBT om te adviseren uit
dit gebied te vertrekken wordt ingetrokken. Hetzelfde geldt voor de vraag aan de NS om
de treinen op Gouda te laten doorrijden. Het besluit wordt genomen door het RBT om de
brand gecontroleerd te laten uitbranden. Het bericht komt binnen dat in het paarse gebied
toch slachtoffers zijn. Er wordt besloten dat hier meer informatie over moet komen om de
communicatie goed te kunnen uitvoeren. Het ROT krijgt de opdracht een scenario uit te
werken voor het normaliseren van de situatie en bijhorende tijdsinschatting. Gezien de
gevaar setting van het scenario wordt in het RBT vervolgens gesproken over het wel of niet
organiseren van een gezondheidsonderzoek en over wanneer de crisisorganisatie kan gaan
afschalen. Na deze punten rond het RBT af en is het einde oefening.

6.4

Vragen vanuit het toetsingskader

6.4.1 Alarmering
Functionaris basisvereiste

Tijd opkomst RBT

Voorzitter Veiligheidsregio
Leidinggevende brandweer
Leidinggevende GHOR
Leidinggevende politie
Dijkgraaf
Informatiemanager
Communicatieadviseur
Hoofd Officier van justitie
Notulist

11:16 uur
10:43 uur
10:40 uur
11:12 uur
N.v.t.
10:26 uur
10:51 uur
N.v.t.
Niet waargenomen, wel bij start eerste
overleg aanwezig.
11:06 uur
10:50 uur

Adviseur Crisisbeheersing
Gemeentesecretaris

6.4.2 Wet Veiligheidsregio’s
Artikel
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
Antwoord: Toelichting antwoord
Bestaat het regionaal beleidsteam
uit de burgemeesters van de
gemeenten die betrokken zijn of
dreigen te worden bij de ramp of
crisis? Ja / nee

Bestaat het regionaal beleidsteam
uit de hoofdofficier van Justitie
die betrokken is of
dreigt te worden bij de ramp of
crisis? Ja / nee
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De burgemeesters van de betrokken
gemeenten zijn aanwezig.
JA

NEE

De Hoofd Officier van Justitie is niet aanwezig
en wordt niet bij de besluitvorming in het RBT
betrokken.

Hoofdstuk 6

Wordt de voorzitter van elk
betrokken waterschap
uitgenodigd deel uit te maken van
het beleidsteam? Ja / nee
Heeft aan het regionaal
beleidsteam een liaison Vitaal –
RBT deelgenomen? Ja / nee

N.V.T

N.V.T.

Gemeentelijk
Gemeente lijk en Regionaal Beleidsteam (BT/ RBT)

De Dijkgraaf is niet uitgenodigd. Dit is gezien
de fase waarin het incident zich bevindt ook
niet nodig.
In het RBT zijn geen aanwezigen van buiten
de hoofdstructuur aangesloten. Dit is gezien
de fase waarin het incident zich bevindt ook
niet nodig.

6.4.3 Informatiemanagement
Artikel
Artikel 2.4.2
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? Ja/ nee (dit
dient per onderdeel in de
evaluatie inzichtelijk te worden):
RBT
Heeft het regionaal beleidsteam
een totaalbeeld ter beschikking
gekregen?
Is er mede op basis van het
ontvangen totaalbeeld door het
(regionaal) beleidsteam een
besluitenlijst opgesteld?

Antwoord: Toelichting antwoord

JA

JA

JA

De informatiecoördinator RBT houdt tijdens
het incident het RBT-beeld bij in LCMS.
Het RBT heeft een totaalbeeld tot de
beschikking. Dit is middels LCMS beschikbaar.
Mede op basis van het ontvangen totaalbeeld
en de toelichting van de OL op dit beeld is een
besluitenlijst opgesteld.

Artikel
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 en op het actuele totaalbeeld.
Normering
RBT: Zijn besluiten, adviezen en
opdrachten gebaseerd op het
actuele beeld?

Antwoord: Toelichting antwoord
De in het RBT genomen besluiten zijn
JA
gebaseerd op het totaalbeeld aangevuld met
de briefing van de operationeel leider.
Hiermee zijn besluiten gebaseerd op het
actuele beeld.

Artikel
Artikel 2.4.4
In het geval dat een opdracht niet of niet volledig is uitgevoerd, wordt het onderdeel van de
hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing dat 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
teruggekoppeld naar de
opdrachtgever?
Wordt het advies of de opdracht
door de opdrachtgever
geherformuleerd?

Antwoord: Toelichting antwoord
Dit is gedurende de systeemtest niet van
N.v.t.
toepassing.

N.v.t.

Dit is gedurende de systeemtest niet van
toepassing.
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Resultaten systeemtest 2017

Resultaten systeemtest 2017

Dit hoofdstuk bevat de resultaten van de VRHM gedurende de systeemtest in 2017. De
resultaten zijn als score weergegeven per onderdeel van het toetsingskader (organisatie,
opschaling, alarmering en informatiemanagement).

7.1

Weergave scores

Onderstaande tabel bevat de scores van de Veiligheidsregio. In de tabel staan de
bijbehorende percentages weergegeven.
Onderdeel

Score 2017

Organisatie

100%

Alarmering

94,1%

Opschaling

90,0%

Informatiemanagement

77,8%

Wet Veiligheidsregio’s

50%

Rekenmethode

De scores zijn gebaseerd op de normeringsvragen in het toetsingskader crisisbeheersing.
Voor iedere ‘ja-score’ wordt een score van ‘1’ toegekend. Voor iedere ‘nee-score’ wordt
een score van ‘0’ toegekend. Het percentage wordt berekend op basis van de som van de
‘ja-scores’ gedeeld door het aantal vragen binnen het desbetreffende onderdeel. Bij deze
berekening worden de vragen die ‘niet van toepassing’ scoren buiten beschouwing gelaten.
Let op, bij de genoemde scores gaat het om de score van de Veiligheidsregio ten aanzien
van de basisvereisten die door de wetgever zijn opgesteld. Wanneer een 100% score wordt
behaald voldoet een Veiligheidsregio aan de basiseis voor het betreffende onderdeel.
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8

Conclusies en aanbevelingen

Dit hoofdstuk bevat de belangrijkste conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de
systeemtest in 2017. De conclusies en aanbevelingen zijn uitgewerkt aan de hand van de
verschillende onderdelen van het toetsingskader.
Onderdeel

Score 2017

Organisatie

100%

Alarmering

94,1%

Opschaling

90,0%

Informatiemanagement

77,8%

Wet Veiligheidsregio’s

8.1

50%

Conclusies en aanbevelingen 2017 per onderdeel

Aan de hand van de onderdelen van het toetsingskader wordt in deze paragraaf een aantal
aanbevelingen gedaan. Houd bij het lezen van deze aanbevelingen rekening met
ontwikkelingen in de crisisbeheersing en rampenbestrijding, bijvoorbeeld op het gebied van
informatiemanagement en het gebruik van LCMS. Die ontwikkelingen staan niet stil. Wat
op dit moment nodig is om te voldoen aan het toetsingskader hoeft niet altijd de meest
optimale werkwijze te zijn. Dit rapport kan als aanzet dienen om hierover het gesprek aan
te gaan met de IVenJ en andere betrokkenen.

8.1.1 Organisatie
Op het onderdeel ‘organisatie’ heeft de VRHM een score behaald van 100%. Dit betekent
dat de crisisorganisatie van de VRHM conform de vereiste samenstelling heeft opgetreden
en dat deze teams invulling hebben gegeven aan de taakstelling zoals beschreven in het
toetsingskader. De verschillende teams hebben elkaar geadviseerd, met elkaar afgestemd
en sturing gegeven aan de crisisorganisatie.

8.1.2 Alarmering
Op het onderdeel ‘alarmering’ heeft de VRHM een score behaald van 94,1%. Het
belangrijkste verbeterpunt ten aanzien van dit onderdeel is te herleiden naar de snelheid
waarmee na opschaling de alarmering vanuit de meldkamer gestart is.
Starten van alarmering

Volgens het toetsingskader van de IVenJ is het voor de meldkamer een vereiste om
alarmering binnen 2 minuten nadat het opschalingsbesluit bekend is op de meldkamer te
starten. Tijdens de systeemtest is dit bij de GRIP 1 en de GRIP 4 alarmering goed gegaan.
Bij de GRIP 3 en de GRIP 2 opschaling ging dit niet goed. De GRIP 2 opschaling is getrapt
gestart waarbij alarmering voor een eerste groep functionarissen binnen 1 minuut, een
tweede groep na 3 minuten en een derde groep na zes minuten is gestart. De GRIP 3
alarmering is 6 minuten nadat het opschalingsbesluit op de meldkamer is gedeeld gestart.
Het verdient de aanbeveling om de wijze van alarmering binnen de Veiligheidsregio nader
te beschouwen. Deze aanbeveling zit op twee punten. Enerzijds dient naar het technische
systeem gekeken te worden om te achterhalen waarom de groep functionarissen die bij
een GRIP 2 gealarmeerd wordt, in drieën wordt gesplitst en zo als aparte groep op een
apart moment wordt gealarmeerd. Anderzijds zou het goed zijn om op de meldkamer het
belang van snel en tijdig alarmeren tijdig te benoemen. Het binnen de vereiste tijd starten
van de alarmering vraagt van de centralisten dat deze, wanneer zij iets meekrijgen over
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opschaling, dit direct delen met de CaCo zodat opschaling binnen twee minuten integraal
gestart kan worden of, indien dit nodig is, geverifieerd en vervolgens gestart kan worden.

8.1.3 Opschaling
Op het onderdeel ‘opschaling’ heeft de VRHM een score behaald van 90%. Het
belangrijkste verbeterpunt ten aanzien van dit onderdeel is te herleiden naar het binnen 30
minuten starten van het CoPI.
Start werkzaamheden CoPI
Hoewel de individuele Officieren van Dienst en de Informatiemanager CoPI wel eerder na
opschaling startten met hun werkzaamheden, deden zij dit niet in de hoedanigheid als
coördinerend team ter plaatse. Dat betekent dat, kijkend naar het toetsingskader, het CoPI
niet voldoet aan de gestelde eis van 30 minuten.
Het verdient aanbeveling zo snel mogelijk na alarmering als CoPI een eerste startmoment
te beleggen om de coördinatie op het plaats incident zo snel mogelijk op te starten. Dit is
gezien de opkomsttijden van de betrokken functionarissen in de afgelopen systeemtest
zeker haalbaar.

8.1.4 Informatiemanagement
Op het onderdeel ‘informatiemanagement’ heeft de VRHM een score behaald van 77,8%.
De belangrijkste verbeterpunten ten aanzien van dit onderdeel zijn te herleiden naar de
volgende onderdelen:
De manier waarop en door wie het totaalbeeld wordt opgesteld;
De manier waarop de verschillende teams hun eigen beeld opstellen;
Het tijdig (binnen 10 minuten) delen van informatie in LCMS.
Regievoering op – en opbouw van – het totaalbeeld (situatietabblad)

Tijdens de systeemtest wordt het CoPI-beeld gekopieerd naar het totaalbeeld, ondanks het
feit dat bij een GRIP 4 situatie de Informatiemanager van het ROT regie voerend zou
moeten zijn. Daarnaast sluit het totaalbeeld niet geheel aan bij de wijze waarop vanuit het
toetsingskader naar het totaalbeeld wordt gekeken. Het totaalbeeld in LCMS dient volgens
het toetsingskader een overzicht of samenvatting te zijn van het desbetreffende incident
waarmee alle betrokken teams in één oogopslag kunnen zien wat er speelt. Dit impliceert
dat het totaalbeeld een apart samengesteld overzicht van het incident is en niet een één
op één kopie van het ROT beeld (dit is immers niet voor alle teams van gelijk belang). In
artikel 2.4.1 lid 2 van het toetsingskader geeft de Inspectie aan op welke manier het
totaalbeeld opgesteld dient te worden. Onderstaande figuur geeft dit weer.
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Opbouw totaalbeeld (situatietabblad)

1.

Het incident, waaronder wordt begrepen:

2.

De actuele situatie met betrekking tot het incident.
De risico’s en de effecten van het incidenttype en de bestrijdingsmogelijkheden.

De hulpverlening, waaronder wordt begrepen:

3.

De aard van het incident en de betrokken objecten.

De bestrijdingsmogelijkheden.
De bereikbaarheid voor de hulpverlening.
De risico’s voor de hulpverleners en de daarmee samenhangende veiligheidsmaatregelen.

De prognose en de aanpak, waaronder wordt begrepen:

-

De verwachting met betrekking tot de ontwikkeling van het incident, de risico’s en de effecten
ervan en de bestrijdingsmogelijkheden.

-

Het slachtofferbeeld, de verwachte ontwikkeling ervan, de noodzakelijke maatregelen en de
benodigde hulpverleners en middelen.

-

De risico’s voor de bevolking, de verwachte ontwikkeling van deze risico’s en de benodigde
hulpverleners en middelen.

-

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.
Overige bedreigingen zoals die voor de vitale belangen, het milieu of de economie, de verwachte
ontwikkeling ervan en de benodigde hulpverleners en middelen.

4.

De getroffen maatregelen en de resultaten ervan, waaronder wordt begrepen:

-

De actuele bestrijdingsorganisatie.
De voorstellen en besluiten over de bestrijdingsstrategie, de inzetplannen en de benodigde
hulpverleners en middelen.

-

De feitelijke inzet en uitvoering van de bestrijding.
De voortgang van de inzet en de uitvoering, de bijstelling van besluiten of de uitvoering ervan
en de bereikte resultaten.

Het verdient de aanbeveling om de wijze waarop het totaalbeeld wordt opgesteld aan te
passen om beter aan te sluiten op de vereisten uit het toetsingskader. Hierin is het
belangrijk dat 1) de manier waarop het totaalbeeld is opgesteld aansluit bij de in
bovenstaand figuur geschetste onderverdeling en dat 2) het totaalbeeld geen één op één
kopie is van de beelden van één of meerdere teams, maar dat het een opzichzelfstaand
opgesteld overzicht wordt van het incident.
Daarnaast is het belangrijk bij opschaling expliciet te maken wie de regievoerend
informatiemanager is. Er moet een overdracht plaatsvinden tussen deze regie voerende
informatiemanagers, zodat de informatiestromen accuraat en geactualiseerd blijven en het
totaalbeeld aansluit op het juiste niveau van opschaling.
Opbouw eigen beeld per team

Op het gebied van het eigen beeld in LCMS is in lijn met voorgaande aanbeveling
verbetering mogelijk. Vaak worden bijvoorbeeld de benodigde mensen en middelen die het
team nodig heeft voor de aanpak van het incident en de risico’s voor de veiligheid van de
hulpverleners en personen in het brongebied niet benoemd. Het is daarmee onduidelijk of
iedereen die buiten de teams deze onderwerpen bespreekt een actueel beeld heeft van
deze veiligheidsbeoordeling en de actuele bestrijdingsorganisatie.
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Aanbeveling is het eigen beeld beter te laten aansluiten op de onderverdeling zoals deze
door de IVenJ wordt voorgeschreven. Het eigen beeld per team dient volgens artikel 2.4.2
lid 2 van het toetsingskader van de IVenJ de volgende informatie te bevatten:
1. Beschikbare gegevens over de ontwikkeling van een incident;
2. Beschikbare gegevens over de effecten van een incident;
3. De risico’s voor de veiligheid van de hulpverleners in het getroffen gebied;
4. De risico’s voor de veiligheid van de personen in het getroffen gebied;
5. De aanpak van het incident;
6. De daarvoor benodigde middelen;
7. De daarvoor benodigde mensen.
Door het beeld op te stellen aan de hand van bovenstaande onderwerpen wordt namelijk
meer aangesloten bij het doel van een eigen beeld: “het bieden van een overzicht waarin
in één oogopslag duidelijk is wat de situatie is en met welke dilemma’s men te maken
heeft”.
Het verwerken van informatie in LCMS binnen 10 minuten

Het snel delen van informatie is binnen een crisissituatie cruciaal. Vandaar dat het
toetsingskader vereist dat informatie binnen 10 minuten, nadat dit bekend is, wordt
geverifieerd en verwerkt in LCMS. Bij de meeste teams binnen de systeemtest gaat dit
goed. Vanuit de meldkamer wordt informatie niet altijd binnen 10 minuten in LCMS
geborgd. Eerder genoemde taakinvulling van de CaCo ligt hieraan ten grondslag. Wanneer
hij het vullen van LCMS aan iemand anders delegeert, is de kans groter dat cruciale
informatie sneller wordt verwerkt.
Informatiemanagement is een doorlopende proces dat vraagt om continue actualisatie van
het beeld. Als leidinggevende wordt je soms te veel in beslag genomen door het nemen
van besluiten of het coördineren van je collega’s. Het verdient aanbeveling standaard een
collega aan te wijzen om LCMS te vullen (wanneer er geen informatiemanager voor het
team is voorzien uiteraard). Op dit moment is daar binnen de regio niet in voorzien en
moet de werkwijze hier dus wel voor worden aangepast.
Contact CaCo, Leider CoPI en OL
Om zo snel mogelijk een goed beeld van de situatie te krijgen is niet alleen het goed vullen
van LCMS van groot belang. Bij opschaling vond nu beperkt of lastig afstemming plaats
tussen de CaCo en de Leider CoPI en tussen de Leider CoPI en de Operationeel Leider. Dit
contact was wel essentieel voor het verkrijgen van een goed beeld en het afstemmen van
de vergaderklok CoPI/ROT.
Het verdient aanbeveling, naast het delen van het beeld in LCMS, zo snel en volledig
mogelijk contact te hebben met de verschillende sleutelfunctionarissen. Niet alleen om het
beeld aan te scherpen en de wederzijdse behoeften af te stemmen, maar ook om werk- en
procesafspraken te kunnen maken.

8.1.5 Wet Veiligheidsregio’s
Op het onderdeel ‘wet Veiligheidsregio’s’ heeft de VRHM een score behaalt van 50%. Het
belangrijkste verbeterpunt ten aanzien van dit onderdeel heeft betrekking op de zitting van
de Hoofdofficier van Justitie in het RBT.
Betrek Hoofd Officier van Justitie in het BT
Tijdens de systeemtest heeft de HOvJ niet deelgenomen aan het RBT. Achteraf blijkt dat
het OM niet is gealarmeerd. Vanuit het toetsingskader van de IVenJ is het een vereiste dat
deze zitting neemt in het RBT. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met het type
incident. Bij het beoefende incident (een scenario met een brand in een XTC-lab wat onder
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observatie stond, met daarbij dus een duidelijke strafrechtelijke component) zou het
deelnemen van een HOvJ in het RBT meerwaarde hebben gehad.
Als volwaardig crisispartner wordt deelname van de HOvJ in het RBT verwacht. Het
verdient de aanbeveling om in volgende systeemtesten het OM wel te alarmeren. Hiernaast
is het ook goed om met het OM en met de HOvJ voorafgaande aan dergelijke
systeemtesten af te stemmen over de verwachtingen over en weer m.b.t. deelname.
Gezien de aard van de systeemtesten (als onverwachte oefeningen waarbij de
hoofdstructuur wordt getest) is het niet mogelijk om voorafgaande aan de systeemtest een
datum te delen. Wel kan aangegeven worden of het scenario wel of niet een
strafrechtelijke component heeft.

48

T ri m e ns io n B V

Hoofdstuk 0

Bijlage A Afkortingenlijst

Bijlage A Afkortingenlijst
BT

Beleidsteam

CaCo

Calamiteitencoördinator

CoPI

Commando Plaats Incident

GHOR

Geneeskundige
in de Regio

Grootschalig alarmeren

Het moment dat GRIP opschaling wordt
afgekondigd.

MPL

Meetplan leider

GMS

Geïntegreerd Meldkamer Systeem

GRIP

Gecoördineerde
Regionale
Incidentenbestrijdingsprocedure

IM / ICO

Informatiemanager/
coördinator

IVenJ

Inspectie Veiligheid en Justitie

LC

Leider CoPI

LCMS

Landelijk Crisis Management Systeem

LOCC

Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum

OL

Operationeel Leider

ROT

Regionaal Operationeel Team

SIS

Slachtoffer Informatie Systematiek

VR

Veiligheidsregio

HTO

Hoofd Taakorganisatie

AC

Algemeen Commandant

TBz

Team Bevolkingszorg

ACb

Adviseur Crisisbeheersing (gemeente)

OvD

Officier van Dienst

Hulpverleningsorganisatie

Informatie
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