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1. Samenvatting voorstel
In de bijgevoegd memorandum wordt het bestuur geïnformeerd over de inzet van de reddingsgroep
Hollands Midden als onderdeel van de Nationale Reddingsvloot die is ingezet bij de hoogwatercrisis
in Limburg in juli jl.
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3. Toelichting
De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een prestatieovereenkomst met Reddingsbrigade
Nederland voor het leveren van een regionale reddingsgroep uit Hollands Midden ten behoeve van
de Nationale Reddingsvloot (NRV). Middels de bijgeleverde memorandum wordt het bestuur van de
Veiligheidsregio Hollands Midden geïnformeerd over de inzet van de reddingsgroep Hollands Midden
tijdens de hoogwater crisis in Limburg afgelopen juli.

4. Implementatie en communicatie
De samenwerking tussen de Veiligheidsregio Hollands Midden en de reddingsgroep Hollands Midden
tijdens de inzet van de NRV wordt op maandag 20 september geëvalueerd. Indien nodig worden
verbeteringen opgepakt door de afdeling Crisisbeheersing.

5. Bijlagen
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Memorandum inzet NRV t.b.v. VR Hollands Midden

Memorandum inzet Nationale Reddingsvloot 15-18 juli 2021
Reddingsgroep Hollands Midden
Steller: Regionale Voorziening Reddingsbrigades Hollands Midden (RVR-HM)
Betreft: inzetverslag van de reddingsgroep Hollands Midden bij de overstromingen in Limburg 15-18 juli 2021
Datum: 12 september 2021

Inleiding:
In de periode van 15 tot en met 18 juli 2021 is de Nationale Reddingsvloot ingezet in Limburg en
België in verband met hevige overstromingen door regenval in bovenstroomse gebieden en
Nederland. Dit memorandum is specifiek voor de inzet van de reddingsgroep Hollands Midden. De
eenheden uit Hollands Midden zijn uitsluitend in Limburg ingezet. Los van dit memorandum loopt
een regulier evaluatieproces. Dit zal vormgegeven worden als onderstaand. Het uiteindelijke
evaluatierapport zal dan ook leidend zijn inzake verslaglegging en verantwoording.
I.
II.
III.

IV.

V.

VI.

Ter plaatste werd bij afschaling ingezet op het opstarten van de evaluatie en werd er
gekeken naar eventuele nazorgindicaties.
In de weken na de inzet hebben alle lokale Reddingsbrigades (Gouda, Leiden, Leiderdorp en
Noordwijk) op lokaal niveau (postniveau) geëvalueerd.
Op 13 september 2021 zullen de teamleiders van de alarmploegen van voornoemde
reddingsbrigades samenkomen voor een gezamenlijke evaluatie. Hierbij zal een eerste opzet
voor een regionale evaluatierapportage worden opgesteld.
Vorenstaand concept regionaal evaluatierapport zal worden beoordeeld en bij instemming
worden vastgesteld door de kerngroep van de RVR-HM, waarin gemandateerde
bestuursleden zijn vertegenwoordigd.
Dit vastgestelde rapport zal worden gedeeld met Reddingsbrigade Nederland, de andere
RVR’s in Nederland en specifiek de RVR’s aangesloten bij peloton 3 (Hollands Midden,
Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid.
Reddingsbrigade Nederland zal vervolgens alle input (evaluaties van het Landelijk
actiecentrum NRV, de operationeel leidinggevenden en de evaluatierapportages vanuit de
RVR’s samenvoegen als input voor een externe evaluatie door een nader te bepalen partij
(IFV of private partij zoals het Crisislab). Dit besluit ligt bij de stuurgroep NRV.

Voorwaardenscheppende processen:
Melding en alarmering
In de loop van woensdag 14 juli 2021 werd duidelijk dat de watersituatie in Limburg steeds
risicovoller werd. Gedurende de dag is er bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg vanuit
Reddingsbrigade Nederland vooral aangegeven wat de Nationale Reddingsvloot kan bieden bij een
eventuele inzet. Via deze weg zijn de eerste contacten gevoerd. Bij het afgeven van GRIP 4 in de
VRZL, in de loop van 14 juli is het actiecentrum van de Nationale Reddingsvloot op eigen initiatief
opgestart. Tussen 0:00 uur en 1:00 uur op 15 juli werd Hollands Midden in vooralarm gezet. Dit
vooralarm betekende dat de NRV-eenheden zichzelf diende voor te bereiden op inzet. Omstreeks
2:00 volgde de feitelijke alarmering. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg gaf aan, vanwege
overstromingen, alle mogelijke ondersteuning te kunnen gebruiken. Daarop zijn wij op verzoek van
het Landelijk Actiecentrum NRV onder Prio 1 ter plaatse gegaan. Hierbij zijn de eenheden van Gouda
en Noordwijk ter plaatse gegaan, en de eenheden van Leiden en Leiderdorp zijn, op verzoek van het
actiecentrum achter de hand gehouden na nachtelijke communicatieproblemen.
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Leiding en coördinatie
De aansturing van, en afstemming inzake, de Nationale Reddingsvloot vond plaats vanuit/in het CoPI
in Zuid-Limburg en bij de inzet in Limburg Noord vanuit het aan die regio gebonden CoPI. Vanuit de
NRV werd er steeds 1 Officier van Dienst Nationale Reddingsvloot (OvD-NRV) gekoppeld aan het
CoPI, de andere OvD’s-NRV waren verantwoordelijk voor de aansturing in het veld. Daarin volgde de
aansturing verder de reguliere lijn van de crisisteams binnen de veiligheidsregio. Al snel werd
duidelijk dat de bekendheid met de NRV een aandachtspunt is. Deze bekendheid groeide naarmate
de inzet vorderde. De afstemming en samenwerking in het veld met lokale hulpdiensten en defensie
verliep erg goed.
Op- en Afschaling
Op dit deel heeft de RVR-HM het minst zicht. Vanuit het actiecentrum is bekend dat de moeilijkheid
was gelegen in de onbekendheid met waterincidenten op deze schaal bij de hulpdiensten. Dat heeft
geresulteerd in een aantal afschaalmomenten die gevolgd werden door een opschaling vanwege een
escalatie van de situatie elders. Op- en afschaling vond steeds plaats in opdracht van het CoPI, veelal
op voorspraak van de brandweer. Gouda en Noordwijk zijn daarbij de gehele donderdag ingezet.
Voor de nacht van donderdag op vrijdag is er afgelost met een stand-by fase op locatie. Vanwege
verwachte benodigde inzet zijn op zondag 18 juli de eenheden van Gouda, Leiden en Leiderdorp en
Noordwijk ingezet in de omgeving van Roermond en Gennep.
Informatiemanagement
Informatiemanagement was belegd bij het Actiecentrum NRV. Hier waren Informatiemanagers en
Plotters vanuit de Veiligheidsregio Noord Holland-Noord beschikbaar gesteld aan de NRV. De
informatiestromen naar de eenheden verliepen via de RVR-coördinator.
Operationele processen:
Eenmaal ter plaatse heeft de inzet zich primair gericht tot de evacuatie van kwetsbare objecten in de
omgeving Valkenburg. Deze omgeving was het zwaarst getroffen. Bij de tweede inzet op zondag 18
juli is er vooral stand-by gestaan in de omgeving Roermond en Gennep.
Verkenning
Alle eenheden zijn ingezet voor verkenning. Verkenning in de gebieden rondom Valkenburg,
Meerssen (VRZL) en Hambeek, Roermond, Gennep, Bergen, Well en Mook (VRLN). De verkenning op
15 en 16 juli vond plaats in Valkenburg en Meerssen en op 18 juli in de omgeving van Gennep. Bij
deze verkenningen werden toegangs- en vluchtwegen verkend en werden de kwetsbare objecten
over het water verkend. Mede door de verkenning door de NRV, die veelal wadend plaatsvond, werd
het beeld in het CoPI steeds scherper.
Search and Rescue
Er heeft in het inzetgebied een inzet plaatsgevonden waarbij personen te water zijn geraakt en gered
diende te worden. De reddingsgroep Hollands Midden is hier echter niet bij betrokken geweest.
Evacuatie
In Valkenburg is onder meer een verzorgingstehuis ontruimd. Ook in het centrum en bij andere
aangewezen kwetsbare gebieden heeft evacuatie plaatsgevonden. Na verticale evacuatie in dat
gebied zijn inwoners naar hoger gelegen en droger gebied geholpen. Hiervoor waren in de omgeving
diverse noodopvangen geopend. Bij deze evacuatie zijn enkele honderden inwoners horizontaal
geëvacueerd.
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Collegiale ondersteuning
Uiteraard konden we vanwege kennis en middelen ook de lokale hulpdiensten, defensie en het
dijkleger ondersteunen. Er is daarbij veel samengewerkt met brandweer, politie (mobiele eenheid)
en defensie.
Naast 4 voornoemde taken hebben de eenheden van de Nationale Reddingsvloot gedurende enige
tijd stand-by gestaan. Zeker in Limburg Noord waren een aantal locaties in de waterkeringen kritiek.
Bij doorbreken zouden duizenden inwoners geëvacueerd moeten worden.
Eerste beoordeling inzet
Vanuit het perspectief van de RVR Hollands Midden is de inzet geslaagd. De ingezette eenheden
hebben het verschil kunnen maken. De Nationale Reddingsvloot heeft met een verkenning over het
water een belangrijke bijdrage geleverd aan de crisisbeeldvorming, er zijn inwoners
gered/geëvacueerd uit ondergelopen gebied en de collega hulpdiensten zijn ondersteund.
Nadere evaluaties dienen aan het licht te brengen wat er anders of beter kan/moet. De
beeldvorming daaromtrent is in volle gang. Het contact met de Veiligheidsregio Hollands Midden is in
de basis goed verlopen. Wel zijn op sommige momenten nog informele lijnen gebruikt, die overigens
goed hebben gewerkt. Het is voor de toekomst wel wenselijk om over dergelijke processen goede
afspraken te maken. Hoe verloopt communicatie tussen de RVR en de veiligheidsregio, is er contact
casu quo afstemming met de meldkamer en hoe om te gaan met middelen van de veiligheidsregio.
De Regionale Voorziening Reddingsbrigades Hollands Midden ziet de evaluatie en een eventuele
inzet met vertrouwen tegemoet. Deze inzet, hoe verschrikkelijk de situatie ook voor getroffen is,
biedt vele leer- en ontwikkelkansen voor de Nationale Reddingsvloot als geheel.

