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Korte inhoud: 

Op vrijdagochtend 5 oktober 2018 heeft de VRGZ de hoofdstructuur van de crisisorganisatie getoetst 
middels een systeemtest. Het scenario van het gesimuleerd incident betrof verschillende aanrijdingen 
vanwege zeer dichte mist. Bij deze aanrijdingen waren veel slachtoffers en voertuigen betrokken. 
 
Het rapport bevat een uitgebreide evaluatie en geeft inzicht in de mate waarin de crisis- en 
rampenbestrijdingsorganisatie van de VRGZ voldoet aan de eisen die in de Wet Veiligheidsregio’s 
zijn gesteld. De uitkomsten van de systeemtest worden gebruikt ter verbetering van de crisis- en 
rampenbestrijdingsorganisatie. De inspectie Justitie en Veiligheid gebruikt deze uitkomsten om te 
bepalen wat de stand van zaken is ten aanzien van de rampenbestrijding op regionaal en nationaal 
niveau. 
 
Over het geheel genomen is de uitvoering van de systeemtest goed verlopen. De crisisorganisatie is 
tijdens de systeemtest Hermes in grote lijnen ingericht zoals dit in de voorbereidende plannen is 
vastgelegd. De alarmering verliep goed en ook de opkomst en bezetting van de crisisorganisatie 
verliep grotendeels volgens plan. De grootste uitzondering hierbij was de opkomst van de sectie 
bevolkingszorg in het ROT. Door onderbemensing verliepen de benodigde bevolkingszorg processen 
traag. Er was een goede samenwerking tussen de multidisciplinaire teams (COPI, ROT en RBT). De 
afstemmingslijnen waren kort, wat bijdroeg aan de beeld- en oordeelsvorming ten opzichte van de 
ontwikkeling van het incident. Het netcentrisch systeem LCMS was tijdelijk niet benaderbaar door een 
netwerkstoring. Hierdoor liep onder andere het continu delen van het totaalbeeld problemen op en 
was het eigen beeld niet geheel compleet. 
 
Er zijn een aantal verbeterpunten geconstateerd, deze zijn vertaald in aanbevelingen. 
 
Beslispunten 

1. Kennis te nemen van het evaluatierapport systeemtest Hermes. 
2. Het evaluatierapport toe te sturen aan de Inspectie Justitie & Veiligheid. 
3. In te stemmen met de aanbevelingen zoals omschreven in het evaluatierapport. 
4. De uitvoering van de aanbevelingen te beleggen bij de kolommen van de VRGZ en de 

monitoring ervan bij het multidisciplinaire leeragentschap. Het leeragentschap adresseert de 
aanbevelingen op het hoogst ambtelijk niveau van de kolommen en crisispartners, het DTV. 
De uitvoering van de aanbevelingen binnen de VRGZ wordt opgepakt door de individuele 
sectoren m.b.t. monodisciplinaire leerpunten en door het Veiligheidsbureau m.b.t. de 
multidisciplinaire leerpunten. 

5. Voor zover het gaat om de bevoegdheid van de gemeentesecretarissen worden zij verzocht 
met passende maatregelen te komen. 

6. De resultaten van de beslispunten 4 en 5 worden bestuurlijk teruggekoppeld. 
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