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Samenvatting 
 

 

Op vrijdagochtend 5 oktober 2018 heeft de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) de 
hoofdstructuur van de crisisorganisatie getoetst. Middels vele binnenkomende telefoontjes op de 
Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) is de systeemtest van 2018 gestart.  
Het scenario van het gesimuleerd incident betrof verschillende aanrijdingen vanwege zeer dichte mist. 
Bij deze aanrijdingen waren veel slachtoffers en voertuigen betrokken, zo ook een bus met kinderen 
die op weg waren naar de Efteling. Voor het volledige scenario zie bijlage B. 
 
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. 
 
Verder was er 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. 
 
Hoewel de uitvoering van de systeemtest over het algemeen goed verliep, zijn er natuurlijk ook 
verbeterpunten. Het rapport bevat een uitgebreide evaluatie zoals genoemd in het toetsingskader van 
het Ministerie van Justitie & Veiligheid (J&V).  
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1. Inleiding  
 
 
1.1 Inleiding  
 
Voor u ligt het evaluatierapport van de systeemtest gehouden op 5 oktober 2018. Het rapport geeft 
inzicht in de mate waarin de crisis- en rampenbestrijdingsorganisatie van de veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid (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 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De inspectie Justitie en 
Veiligheid (J&V) gebruikt deze uitkomsten om te bepalen wat de stand van zaken is ten aanzien van 
de rampenbestrijding op regionaal en nationaal niveau.  
 
Citaat vanuit de oefenleiding direct na de systeemtest: 
 
“We hebben vooral hardwerkende en betrokken collega's gezien die zich goed door het pittige 
scenario hebben gewerkt. Dank allemaal!”. 
 

1.2  Wijze van onderzoek  
 
Tijdens de systeemtest zijn er waarnemers aanwezig geweest, die de verschillende onderdelen van 
de hoofdstructuur, de secties en de gemeentelijke crisisorganisatie hebben waargenomen. Daarnaast 
zijn documenten verzameld die betrekking hebben op de organisatie van de hoofdstructuur en de 
gemeentelijke crisisorganisatie. Op basis van de waarnemingen en documentenonderzoek zijn 
bevindingen per toetsingscriterium beschreven en op basis daarvan is een score toegekend.  
Daar waar geen of onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om na te gaan of er wel of niet aan een 
item van het toetsingskader is voldaan, wordt dat in het rapport aangegeven. 
 
Na het schrijven van conceptversie 1.0 is het adviesrapport gestuurd naar alle betrokkenen die 
aanwezig zijn geweest bij de systeemtest. 18 procent heeft feedback gegeven. Ook is er na 
conceptversie 1.1 nog een bijeenkomst geweest waarbij alle deelnemers vanuit de Gemeentelijke 
kolom voor zijn uitgenodigd. Alle feedback is verwerkt en heeft geleid tot de uiteindelijke definitieve 
versie van het evaluatierapport. 
 
1.3 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 is het tijdsverloop van het incident en de op- en afschaling schematisch weergegeven. 
Het toetsingskader wordt langsgelopen in hoofdstuk 3. Het rapport wordt afgesloten met een aantal 
korte conclusies en aanbevelingen. 
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2. Tijdsverloop 
 
 

Tijdstip Team Gebeurtenis 
7.19 uur GMK Alarmering GRIP 

7.20 uur GMK Eerste meldkamerbeeld staat in LCMS 

7.28 uur CaCo GRIP 1 

7.29 uur COPI GRIP 1 

7.43 uur CaCo GRIP 2 

7.45 uur COPI 1e MKO  

7.48 uur GMK Plot wordt gestart 

7.53 uur  Eerste situatiebeeld 

8.05 uur COPI Medewerker sectie IM 

8.16 uur ROT IM’er en plotter 

8.25 uur COPI 1e overleg 

8.26 uur ROT 1e overleg 

8.40 uur RBT Telefonisch overleg met burgemeester Bruls. OL geeft informatie 

8.50 uur RBT Opschaling GRIP 4 

9.00 uur ROT 2e overleg 

9.15 uur COPI 2e overleg 

9.30 uur COPI Laatste aanvulling gedaan 

9.50 uur ROT Laatste overleg 

10.10 uur RBT Overleg 

10.45 uur RBT Overleg beëindigd 
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3.  Toetsingskader 
 
 
Dit hoofdstuk bevat de beantwoording van de toetsingscriteria van de inspectie J&V. Paragraaf 3.1 
bevat de vragen over de organisatie, alarmering, opschaling, informatiemanagement en planvorming. 
Paragraaf 3.2 beantwoordt de toetsingsvragen over de gemeentelijke crisisorganisatie.  
 
Elke toetsingsvraag bevat de wettelijke grondslag of gestelde eis, de bevinding daarop en de score. 
Wanneer voldaan is aan het criterium wordt de toetsingsvraag beantwoord met ‘Ja’, indien niet of 
onvoldoende wordt gescoord, wordt de vraag met ‘Nee’ beantwoord. De documenten die zijn gebruikt 
bij de beantwoording van de vraag zijn weergegeven in de laatste regel van de scoretabel. 
 
 
3.1.  Toetspunten Besluit veiligheidsregio’s  
 
 
3.1.1.  Organisatie 
 
Artikel 2.1.1 Besluit Veiligheidsregio’s  

Het bestuur van de veiligheidsregio draagt zorg voor de inrichting van de hoofdstructuur van 
de rampenbestrijding en crisisbeheersing, die bestaat uit de volgende onderdelen: 

a. de meldkamer; 
b. een of meer commando’s plaats incident, afhankelijk van de aard van de ramp of crisis en de wijze waarop 

deze zich ontwikkelt; 
c. een of meer teams bevolkingszorg, afhankelijk van de aard van de ramp of crisis en de wijze waarop deze zich 
ontwikkelt; 
d. een regionaal operationeel team, en 

e. een gemeentelijk beleidsteam of, bij een bovenlokale ramp of crisis, een regionaal beleidsteam.  

 

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

Ja 

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

Ja 

Bron:  
- Waarnemersformulieren COPI, ROT, RBT, meldkamer en stafsectie bevolkingszorg 

 
 
Artikel 2.1.2 lid 1 Besluit Veiligheidsregio’s  

Een commando plaats incident bestaat ten minste 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 Koninklijke Marechaussee; 
e. een informatiemanager commando plaats incident; 

f.  een functionaris crisiscommunicatie. 

 

Bevinding 
Aan het commando plaats incident (COPI) hebben de volgende functionarissen deelgenomen:  
 
Functie Tijdstip aankomst  Start meteen met 

werkzaamheden 
Leider COPI 08.10 uur Ja 
OvD-B 08.07 uur Ja 
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AGS 08.15 uur Ja 
OvD-P 08.07 uur Ja 
OvD-G 08.07 uur Ja 
OvD-Bz 08.40 uur Ja 
IM 08.30 uur Ja 
Communicatieadviseur COPI 08.15 uur Ja 
Liaison RWS (OvD-RWS) 08.05 uur Ja 
 
De OvD-Bz was afwezig tijdens het eerste COPI overleg. Alarmering via OOV alert heeft 
plaatsgevonden, de oproep is beantwoordt, maar er is niet aangegeven ‘accept’ of ‘decline’. 
 
De IM COPI was ook afwezig tijdens het eerste overleg. Binnen een pool van 15 IM’ers COPI is er 1 
IM’er opgekomen, na de 2e alarmering.  
De taakinvulling is meteen overgenomen door de overige COPI functionarissen. Tijdens het eerste 
COPI overleg zorgde de AGS voor de thema’s op het bord, en de leider COPI nam de rol van IM’er 
waar. 
 
Eén van de liaisons vitale infrastructuur, Rijkswaterstaat, was aanwezig.  
 
De leider COPI stelde zich op als een ontkleurde leider: hij liet iedere deelnemer aan het woord en 
filterde de multi knelpunten die voor het COPI gemeenschappelijk speelden er uit. De leider COPI 
kapte zo nodig af als een discipline te veel op de eigen opschaling inging. De leider COPI zat de 
vergadering voor, leidde het overleg, bepaalde de agenda, betrok de deelnemers bij het overleg en 
handelde in het belang van de diensten. Belangen werden afgewogen tegen elkaar: het maken van 
een plaats delict versus het behandelen van slachtoffers was hier een voorbeeld van. 
 
Normering  Antwoord  
Bestaat het commando plaats incident uit alle functionarissen zoals omschreven in 
artikel 2.1.2. lid 1? 

Ja 

Heeft aan het COPI een liaison vitaal COPI deelgenomen? Ja 

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

Ja 

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

Ja 

Bron:  
- Waarneemformulier COPI 
- LCMS 

 
 

Artikel 2.1.2 lid 2 Besluit Veiligheidsregio’s 

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. 

 

Bevinding 
Het COPI hield zich bezig met de operationele leiding ter plaatse. 
Tijdens het eerste overleg lag de prioriteit heel duidelijk bij de veiligheid op het incidentterrein; met 
elkaar werd bepaald wie waar kon werken of op welke afstand diende te blijven. Hierbij werd ook 
rekening gehouden met een worst-case scenario (bijvoorbeeld het aanstralen door de brand van een 
hoogspanningskabel). 
 
Het COPI nam besluiten over: 
- Veilige werkomgeving en afzetting 
- Bron- en effectgebied: hier het incident ter plaatse en niet de andere incidenten op dezelfde weg 
 (leider COPI-OL) 
- Inzet op de tankwagen door de brandweer (Brandweer) 
- Vaststellen gewonden verzamelplek (GHOR-Politie-Brandweer) 
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- Regelen aan- en afvoer routes (GHOR-Brandweer-Politie) 
 
Aan het ROT werden de volgende zaken voorgelegd: 
- Bron- en effectgebied vaststellen 
- Handelingsperspectief benedenwinds gebied door lekkende tankwagen (communicatie en meten) 
- Regelen opvanglocatie niet gewonde betrokkenen.  
(Gemeente) Beslis punten ROT: 
Tussen de COPI vergaderingen door had de leider COPI contact met de operationeel leider. De leider 
COPI kwam in het eerstvolgende overleg terug op wat werd besproken. 
Door de afwezigheid van de IM’er COPI in het eerste overleg ontbrak het aan een actiepuntenlijst. 
 
Normering  Antwoord  

Is er bij de taakuitvoering van het commando plaats incident sprake van sturing en 

coördinatie van de operationele inzet? 
Ja 

Is er bij de taakuitvoering van het commando plaats incident sprake van afstemming 

met andere betrokken partijen? 

Ja 

Is er bij de taakuitvoering van het commando plaats incident sprake van advisering 

van het regionaal operationeel team? 
Ja 

- Is er contact tussen het commando plaats incident en het regionaal 
operationeel team? 

Ja 

- Worden vanuit het commando plaats incident adviezen gecommuniceerd 
richting het regionaal operationeel team, die tijdens de commando plaats 

incident vergadering naar voren zijn gebracht? 

Ja 

Bron:  
- Waarneemformulier COPI 
- LCMS 

 
 
Artikel 2.1.3 lid 1 Besluit Veiligheidsregio’s  

Een Team bevolkingszorg bestaat ten minste uit de door het college van burgemeester en wethouders 
aangewezen functionarissen, van wie één functionaris is belast met de leiding van het team, één functionaris met 

het informatiemanagement, en één functionaris met de coördinatie van de crisiscommunicatie. 

 

Bevinding 
Afwijkend van artikel 2.1.3 lid 1, is dat de coördinatie van communicatie een separate en volwassen 
taakorganisatie is (zie bijlage D).  
 
Team bevolkingszorg (stafsectie bevolkingszorg) 
 
Team bevolkingszorg (de stafsectie bevolkingszorg) was bijeengekomen op het gemeentehuis te 
Druten in vergaderruimte De Kolk: 
 
Functie  
 

Tijdstip aankomst Start meteen met 
werkzaamheden 

AC Bz incidentgemeente 9.24 uur Ja 
Hoofd publieke zorg 9.42 uur Ja 
Hoofd omgevingszorg 9.40 uur Ja 
Hoofd informatie 10.00 uur Ja 
Hoofd ondersteuning 8.58 uur Ja 
Secretaris Bz 9.14 uur Ja 
Informatiecoördinator Bz 9.14 uur Ja 
Coördinator opvanglocatie 8.28 uur Ja 
Medewerker opvanglocatie 9.22 uur Ja 
Teamleider milieu- en bouwbeheer 9.40 uur Ja 
Communicatieadviseur  8.57 uur Ja 
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Er werd gekeken of het team compleet was d.m.v. een check. Na een trage opstart doordat het team 
niet compleet was, werd het 1ͤ overleg gestart door de voorzitter (AC Bz).  
 
De sectie bevolkingszorg ROT 
 
In het ROT in Nijmegen namen voor de sectie bevolkingszorg plaats: 

  
Functie Tijdstip aankomst Start meteen met 

werkzaamheden 
Algemeen commandant Bz ROT 8.13 uur Ja 
Medewerker sectie Bz ROT 8.56 uur Ja 
Medewerker sectie Bz ROT 8.56 uur Ja 
Teamleider preparatie nafase ROT Niet opgekomen N.v.t. 
 
De teamleider preparatie nafase werd net als de overige functionarissen gealarmeerd via OOV-alert. 
De functionaris is niet opgekomen.  
 
De sectie communicatie 
 
Voor de sectie communicatie zijn de volgende personen opgekomen: 
 
Functie  
 

Tijdstip aankomst Start meteen met 
werkzaamheden 

Algemeen commandant 9.59 uur (taken aan 
plaatsvervangend AC 
overgedragen) 

Ja 

Plaatsvervangend AC 8.30 uur Ja 
Informatiecoördinator Niet opgekomen N.v.t. 
Communicatieadviseur ROT 8.19 uur Ja 
Publieksinformatie 8.25 uur Ja 
Perscommunicatie 8.38 uur Ja 
Communicatieadviseur BT 8.50 uur Ja 
Ondersteuning publieksinfo 9.36 uur Ja 
Webredacteur Op afstand aan het werk Ja 
Omgevingsanalyse Op afstand aan het werk Ja 
 
Hiermee voldeed de opkomst van de sectie communicatie niet aan het crisisplan van de VRGZ, met 
als reden dat de informatie coördinator niet is opgekomen. 
N.B.: de opkomst van sectie communicatie voldeed ook niet aan artikel 2.1.3 lid 1, i.v.m. het feit dat 
communicatie geen onderdeel is van het team bevolkingszorg. Zij hebben een eigen sectie/team.  
 
Normering  Antwoord  

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

Nee 

Bron:  

- Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid, versie 1.2., 27 januari 2014 
- LCMS  
- Waarnemingsformulier bevolkingszorg 
- Waarnemingsformulier crisiscommunicatie 

 
 
Artikel 2.1.3 lid 2 Besluit Veiligheidsregio’s  

Een Team bevolkingszorg heeft de volgende taken: 

a. het verzorgen van de crisiscommunicatie; 
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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. 

 
Bevinding 
Crisiscommunicatie 
Binnen de sectie communicatie is nadrukkelijk aandacht voor de bezetting van de diverse functies, op 
verschillende locaties (ook op de opvanglocatie bijvoorbeeld). Dit is zeer positief. 
 
Binnen de sectie was er geen duidelijke vergaderstructuur en werd er geen actie- en/of besluitenlijst 
bijgehouden, mede doordat de informatiecoördinator niet is opgekomen. Deze functionaris had een 
flinke reisafstand en is wel vertrokken en telefonisch gestart met zijn werkzaamheden, maar is niet 
voor het einde van de systeemtest opgekomen op locatie.  
Alle acties werden direct uitgezet bij de desbetreffende functionarissen. 
 
Enige vertraging in het uitvoeren van enkele taken werd opgelopen door onervarenheid bij de adviseur 
publieksinformatie (niet geheel bekend met de inhoud van haar taakkaarten) en de webredacteur 
(benodigde tijd voor het publiceren van een Q&A op de site).  
 
De sectie heeft zich o.a. succesvol bezig gehouden met: 
-  Zorgen voor een omgevingsbeeld 
-    Starten publieksinformatienummer 
- Opstellen handelingsperspectief 
- Advisering van het RBT 
- Afstemmen van de communicatie met de communicatieadviseur COPI 
 
Team bevolkingszorg (stafsectie bevolkingszorg) 
Het overleg van de stafsectie verliep gestructureerd. Op basis van LCMS werd een gezamenlijk beeld 
gevormd en vervolgens zijn opdrachten vanuit het ROT nader uitgewerkt in acties en besluiten. 
 
De volgende punten zijn besproken met of voorgelegd aan het ROT: 
-  Prioriteit voor evacuatie Afferden naar sporthal Wijchen  
-    Voorstel voor opvanglocatie en het bespreken van alternatieven (Opvang en verzorging is     
opgestart en in de stafsectie werd de keuze voor een opvanglocatie besproken waarbij de voor- en 
nadelen zijn afgewogen) 
- PSH voor opvanglocatie opstarten: uitwerking via coördinator   
-    Hoe verloopt SIS (slachtofferregistratie) 
 
De acties en besluiten werden besproken en afgestemd met de AC-Bz in het ROT en OvD-Bz in het 
COPI. 
Terugkoppeling is er niet meer geweest vanwege het einde van de oefening. 
 
Sectie bevolkingszorg ROT 
In eerste instantie zijn er geen medewerkers sectie gemeenten opgekomen. De alarmering is goed 
verlopen (via OOV-alert) maar de oproepen zijn niet geaccepteerd. Bij de OvD-Bz uit Beuningen en 
Druten is de OOV-oproep blijkbaar na 1 keer overgaan direct doorgeschakeld naar de voicemail.  
De algemeen commandant (AC) heeft direct na opkomst en check uitdraai OOV-alert alsnog 
telefonisch en via de app collega’s benaderd en gevraagd op te komen. Er zijn 2 collega’s (die 
normaal gesproken niet werkzaam zijn in de sectie Bz) opgekomen. 
 
De AC gaf aan geen zicht te hebben op de OvD’s Bz in het veld. Zo heeft de AC telefonisch contact 
gezocht met de lokale OvD Bz van Beuningen. Deze functionaris was nog niet opgeleid en stond ook 
niet in de lijst van OOV-alert. Degene die wel in positie stond is toen gebeld en opgekomen in 
Beuningen. 
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Er was onduidelijkheid of er een COPI in Beuningen werd opgestart. Een drietal regionale collega’s 
(Bevolkingszorg en communicatie) zijn hier voor niets naar toe gegaan met uiteindelijk het bericht dat 
het om een virtueel COPI ging. 
 
Het informeren en positioneren van de betrokken (loco)burgemeesters bleek lastig. Om 8.53 uur kreeg 
de AC van de OL het verzoek om de burgemeester van Beuningen te informeren over het 
aankomende RBT-overleg. Om 8.58 uur legde de AC deze opdracht bij de inmiddels opgekomen 
sectiemedewerkers neer, maar doordat het nummer van de burgemeester onbekend was, duurde het 
tot 9.03 uur om de burgemeester te pakken te krijgen. Nadat bleek dat zij zelf niet beschikbaar was, 
maar één van haar loco’s naar het RBT zou komen, duurde het tot 9.14 uur voordat er contact was 
met de wethouder. Dit werd veroorzaakt doordat de sectiemedewerkers voor het telefoonnummer 
afhankelijk waren van de lokale OvD Bz die aan het autorijden was en de nummers van de loco’s niet 
doorgeven kon.  
 
Door de moeite die het gekost heeft de regionale sectie op te bouwen (door het ontbreken van 
medewerkers op de sectie Bz) was het moeilijk om een beeld te vormen van het incident en de 
benodigde BZ processen. Om 8.49 uur kwam de AC toe aan het vormen van een beeld van de 
situatie en aan het benoemen van ontbrekende informatie. Op dat moment zijn er echter geen 
medewerkers bij wie hij deze vragen uit kan zetten. De prioriteit lag bij de volgende processen: het 
inschakelen van SIS, het informeren van burgemeesters, zicht krijgen op de kwetsbare objecten in het 
gebied, zicht krijgen op de inzittenden van de bus en hun afkomst, het aantal slachtoffers, het 
afstemmen van de opvang met o.a. de stafsectie bevolkingszorg en het contact met de scholen van 
de kinderen. 
Het inschakelen van het proces rondom SIS duurde door onbekendheid met de procedures lang. Om 
9.18 uur is er contact met de responscel over het inschakelen van SIS. 
 
 
Normering  Antwoord  

Neemt Team bevolkingszorg de taken op zich zoals omschreven in lid 2 van het 

artikel? 

Ja 

Worden afhankelijk van het scenario de benodigde deelprocessen gestart zoals:   

- Voorlichting? Ja 

- Opvang & Verzorging? Ja 

- SIS? Ja 

Is er bij de taakuitvoering van het Team bevolkingszorg sprake van advisering van 

het regionaal operationeel team? 

 

- Is er contact tussen het Team bevolkingszorg en het regionaal 
operationeel team? 

Ja 

- 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? 

Ja 

Bron:  
- Waarneemformulier sectie bevolkingszorg ROT 
- Waarneemformulier stafsectie bevolkingszorg 
- Waarneemformulier sectie communicatie 
- Uitdraai OOV-alert 

 
Artikel 2.1.4 lid 1 Besluit Veiligheidsregio’s  

Een regionaal operationeel team bestaat ten minste 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; 

g. een functionaris crisiscommunicatie.  

 



Pagina 12 van 51 

Bevinding 
De bezetting van functionarissen in het regionaal operationeel team (ROT) was als volgt:  

 
Functie Tijdstip aankomst Start meteen met 

werkzaamheden 
Operationeel leider 07.51 uur Ja 
AC Brandweer 08.25 uur Ja 
AC Politie 08.06 uur Ja 
AC GHOR 08.25 uur Ja 
AC Bz 08.09 uur Ja 
IM-ROT 08.18 uur Ja 
Communicatieadviseur ROT 08.18 uur Ja 
Officier veiligheidsregio Defensie 09.00 uur Ja 
Secretaris 08.05 uur Ja 
Plotter 08.18 uur Ja 
 
Voor alle secties is naast de algemeen commandant tenminste één medewerker opgekomen. 
Een liaison vitaal ROT heeft niet deelgenomen. Dit is vooraf door de oefenstaf in de netwerkanalyse 
zo bepaald. 
  
Normering  Antwoord  

Bestaat het regionaal operationeel team uit alle onderdelen zoals omschreven in 

artikel 2.1.4. lid 1? 

Ja 

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

Ja 

Heeft aan het ROT een liaison vitaal ROT deelgenomen? Nee 
Bron:  

- Waarneemformulier ROT 
- Intekenlijst ROT 

 
 
Artikel 2.1.4 lid 2 Besluit Veiligheidsregio’s  

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.  

 
Bevinding 
Het Regionaal Operationeel Team heeft aan de hand van de BOB-structuur vergaderd. Voordat de 
eerste vergadering begon, had de OL contact opgenomen met de leider COPI om na te gaan welke 
vragen en adviezen er waren voor het ROT. 
Het ROT heeft zich vervolgens bezig gehouden met o.a.: 

- De noodzaak tot opschaling tot GRIP 4 
- Vaststellen van bron- en effectgebied (zoals het verzoek was van het COPI) 
- Focus van de hulpverlening (bijv. prioriteit bij coördinatie m.b.t. de overleden kinderen) 
- Schetsen van het handelingsperspectief m.b.t. de stof in de tankwagen (metingen ingezet) 
- De communicatiestrategie (als advies richting het RBT) 
- Een eventuele evacuatie 

 
Gedurende het proces is nagedacht over welke partijen betrokken moesten worden. Zo is er o.a. 
contact opgenomen met Rijkswaterstaat (opgekomen in het COPI), Tennet (voor de 
hoogspanningsmasten), het Calamiteitenhospitaal, Veiligheidsregio Utrecht en de scholen van de 
betrokken kinderen. In het ROT deelde de OL ook wat er met deze partijen werd afgesproken. 
 
Het contact met het RBT verliep via de OL. In het ROT werd besproken welke punten moesten 
worden voorgelegd aan het RBT. De OL bracht deze beslispunten voor het RBT in. Zo waren de 
onderwerpen voor het eerste RBT: 

- Evacuatie voorbereiden – probleem de effecten van de vloeistof? 
- Aparte opvang voor de kinderen 
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- Mogen de aantallen slachtoffers etc. publiekelijk gemaakt worden? 
- Bijstand organiseren 
- Communicatiestrategie en gaat de burgemeester naar de opvanglocatie dan wel naar de 

scholen 
 
Normering  Antwoord  

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

Ja 

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

Ja 

Is er bij de taakuitvoering van het regionaal operationeel team sprake van 
advisering van het regionaal beleidsteam? 

Ja 

- Is er contact tussen het regionaal operationeel team en het regionaal 
beleidsteam? 

Ja 

- Worden er vanuit het regionaal operationeel team adviezen richting het 

regionaal beleidsteam gecommuniceerd? 

Ja 

Bron:  
- Waarnemingsformulier ROT 
- LCMS 

 
 
Artikel 39 lid 2  en 3 Wet veiligheidsregio’s  
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, bedoeld in artikel 12, eerste lid. De voorzitter van elk direct betrokken waterschap wordt uitgenodigd deel 
uit te maken van het beleidsteam. 

 
Lid 3 

De voorzitter van de veiligheidsregio wijst een regionaal operationeel leider aan, die is belast met de leiding van 
een regionaal operationeel team, dat bestaat uit leidinggevenden van de betrokken diensten. De regionaal 

operationeel leider neemt deel aan de vergaderingen van het regionaal beleidsteam. De voorzitter van de 
veiligheidsregio nodigt voorts de functionarissen wier aanwezigheid in verband met de omstandigheden van 

belang is, uit deel te nemen aan de vergaderingen. 

 
Bevinding 
De bezetting van functionarissen in het RBT was als volgt:  
 
Functie  
 

Tijdstip aankomst  

Coördinerend burgemeester 09.23 uur 
Burgemeester Druten 09.45 uur 
Burgemeester Beuningen 10.00 uur 
Operationeel leider 07.51 uur 
Adviseur politiezorg 10.14 uur 
Adviseur bevolkingszorg 09.10 uur 
Communicatieadviseur beleidsteam 10.00 uur 
(Hoofd)officier van Justitie n.v.t. 
Secretaris 09.30 uur 
 
Bij het RBT is de hoofdofficier van Justitie niet aangesloten, in afstemming met de voorzitter van de 
veiligheidsregio. 
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Onderdelen  Antwoord  

Bestaat het regionaal beleidsteam uit de functionarissen zoals omschreven in artikel 
39 lid 2? 

Nee 

Bestaat het regionaal beleidsteam uit de functionarissen zoals omschreven in artikel 

39 lid 3? 

Ja 

Bron:  
- Waarneemformulier RBT 

 
Artikel 39 lid 4 Wet veiligheidsregio’s 

Tenzij de vereiste spoed zich daartegen verzet, neemt de voorzitter van de veiligheidsregio geen besluiten met 
toepassing van de in het eerste lid genoemde artikelen dan nadat hij het regionaal beleidsteam daarover heeft 

geraadpleegd. Een burgemeester kan in het regionaal beleidsteam schriftelijk bezwaar doen aantekenen, indien 

hij van mening is dat een voorgenomen besluit het belang van zijn gemeente onevenredig schaadt. 

 
Bevinding 
Het RBT is voorgezeten door de voorzitter van de veiligheidsregio. Gezamenlijk is gesproken over de 
onderwerpen die door de OL werden voorgelegd. De voorzitter heeft vervolgens de volgende 
besluiten genomen: 

- Evacuatie Afferden voorbereiden door ROT 
- Ouders dode slachtoffers direct en apart informeren, opvang van de overigen op centrale 

opvanglocatie 
- Verwanten-communicatie door burgemeesters Druten en Beuningen, mediacommunicatie 

door voorzitter VR 
- Enerzijds betrokkenen informeren, tegelijkertijd communicatieboodschap 
- Burgemeesters Druten/Beuningen: zorg voor ouders slachtoffers 
- Voorzitter veiligheidsregio: communicatie  over incidenten en duiding 
- Bijstandsaanvraag in gang zetten 

 
Onderdelen  Antwoord  

Raadpleegt de voorzitter van de veiligheidsregio het regionaal beleidsteam voordat 
hij besluiten neemt? 

Ja 

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

beleidsbeslissingen en besluiten? 

Ja 

Bron:  
- LCMS 
- Waarnemingsformulier RBT 

 
 
Artikel 39 lid 5 Wet veiligheidsregio’s 

De voorzitter van de veiligheidsregio geeft de regionaal operationeel leider de bevelen die hij nodig acht in 

verband met de uitvoering van de door hem genomen besluiten. 

 
Bevinding 
In het RBT zijn de diverse onderwerpen besproken in aanwezigheid van de Operationeel leider. De 
opdrachten voor het ROT, die volgden uit de besluiten, kon de Operationeel leider mee terug nemen 
naar het ROT en uitzetten. Dan kon bijvoorbeeld gedacht worden aan: 
- Evacuatie Afferden + bijstandsaanvraag voorbereiden door ROT 
-  Communicatieboodschap + duiding voorbereiden door sectie Communicatie 
 
De terugkoppeling vanuit het ROT naar het RBT is niet meer gebeurd vanwege einde oefening. 
 
Onderdeel  Antwoord  

Werden besluiten uit het RBT door de voorzitter van de veiligheidsregio doorgezet 
naar de operationeel leider? 

Ja 

Bron:  
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- Waarneemformulier RBT 
- LCMS 

 
 
Artikel 39 lid 6 Wet veiligheidsregio’s 

Zodra de omstandigheden het toelaten, ontbindt de voorzitter het regionaal beleidsteam. 

 
Bevinding 
Is niet gebeurd omdat de systeemtest ten einde was 
 
Onderdeel  Antwoord  

Ontbond de voorzitter van de veiligheidsregio het regionaal beleidsteam zodra de 

omstandigheden dat toelieten? 

N.v.t. 

 
3.1.2.  Alarmering 
 
Artikel 2.2.1  

Het bestuur van de veiligheidsregio stelt criteria vast voor de situaties waarin de meldkamer tot grootschalige 

alarmering overgaat. 

 
Bevinding 
In hoofdstuk 3 van het regionaal crisisplan is opgenomen wanneer kan worden opgeschaald naar één 
van de vijf gripniveaus  en wie hiertoe bevoegd is.  
De meldkamer is gemandateerd om op te schalen uit hoofde van de functie van calamiteiten 
coördinator (CaCo). Hij/zij is bevoegd tot het opschalen naar GRIP 2 of een hogere GRIP-fasering in 
geval van een opschaling die plaats vindt aan de hand van vastgestelde planvorming 
(rampbestrijdingsplan, incidentbestrijdingsplan of coördinatieplan) of vooraf beschreven 
inzetvoorstellen. 
 
Het regionaal crisisplan is op 7 juli 2011 vastgesteld in de vergadering van het regionaal college 
Gelderland-Zuid. Op 27 januari 2014 heeft het Directieteam Veiligheid (DTV) ingestemd met een 
herziening van het document. Op 13 april 2017 heeft het Algemeen Bestuur (AB) nog een besluit 
genomen over de samenstelling van het GBT/RBT als onderdeel van het crisisplan. 
 
Normering  Antwoord  

Is/zijn er (een) document(en) aanwezig waarin de criteria omschreven zijn voor de 

incidenten waarbij de Meldkamer tot grootschalige alarmering overgaat? 

Ja 

Voldoet(n) het document/de documenten aan de volgende eisen:  

- Is het vastgesteld door het bestuur van de veiligheidsregio? Ja 

- Is mandatering van de Meldkamer expliciet opgenomen in het document? Ja 
Bron:  

- Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid, versie 1.2., 27 januari 2014 
 
 
Artikel 2.2.2 lid 1 Besluit Veiligheidsregio’s  

Zodra is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria voor grootschalige alarmering, wordt de meldkamer door één 

leidinggevende aangestuurd. 

 
Bevinding 
De functie van CaCo staat benoemd in het regionaal crisisplan en staat 24 uur per dag paraat.  
De CaCo was dus al aanwezig tijdens het binnenkomen van de eerste telefoontjes (start van de 
systeemtest). Vanaf het moment dat werd opgeschaald naar GRIP 1 bleef de CaCo de regie houden.  
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Bij het binnenkomen van de eerste meldingen was de nachtdienst CaCo nog aanwezig. Hierdoor 
liepen een aantal CaCo processen sneller en gestroomlijnder dan wanneer de dienstdoende CaCo het 
incident alleen zou opstarten.  
De CaCo bracht informatie over de plaats COPI (veilige locatie) en haalde informatie over veiligheid 
(vuurbelasting onder de mast, omgeving, tankstation, mist, slachtoffers). Gedurende het hele incident 
bleef ze haar ronde langs de kolommen lopen om informatie te delen en te halen en informeerde naar 
druk(te) bij de kolommen. Ze straalde rust uit bij technische problemen MKA voor opschaling (Q 
codes). Ze heeft het incident uitgetekend om aan de kolommen te verduidelijken.  
 
In principe bewaakt de CaCo het opschalingniveau. Wel was er even onduidelijkheid over de melding 
om 2 keer naar GRIP 2 op te schalen door de brandweer i.v.m. 2 incidenten. Hierin had de CaCo 
eerder duidelijkheid kunnen geven. 
  
De CaCo stelde prioriteiten en bracht structuur aan om onduidelijkheden te voorkomen. Zo maakte ze 
een klachtenplot aan om melding over vreemde lucht apart van het incident te houden. Ze was hierin 
duidelijk naar de kolommen. Daarnaast was ze alert op veiligheid i.v.m. het tankstation en gaf aan dat 
veiligheid boven alles ging. 
 
Normering  Antwoord  

Is deze functionaris benoemd in een multidisciplinair vastgesteld document? Ja  

Is deze functie vanaf het moment van grootschalige alarmering ingevuld? Ja 

Voert de functionaris de volgende drie elementen van zijn taakomschrijving uit:  

- informatie vragen, halen en brengen? Ja 

- bewaken van het opschalingniveau. I.c. er voor zorgen dat elke dienst van 

het juiste opschalingsniveau op de hoogte is? 

Ja 

- 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 

Bron:  
- Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid, versie 1.2., 27 januari 2014 
- Waarnemingsformulier CaCo 
- Waarnemingsformulier meldkamer 
- Rapportages OOV-Alert 
- LCMS 

 
 
 
Artikel 2.2.2 lid 2 Besluit Veiligheidsregio’s  

Het bestuur van de veiligheidsregio stemt met het regionale college, bedoeld in artikel 22 van de Politiewet 1993, 
af op welke wijze de meldingen die geen verband houden met een ramp of crisis worden afgehandeld (Artikel 

2.2.2. Besluit Veiligheidsregio’s). 

 
Bevinding 
In bijlage H (Continuïteit meldkamer tijdens crisisbeheersingsfase) van het Regionaal beleidsplan 
2016-2019 wordt beschreven op welke wijze meldingen die geen verband houden met een ramp of 
crisis ten tijde van de rampenbestrijding of crisisbeheersing worden afgehandeld. 
 
 
Normering  Antwoord  

Is beschreven op welke wijze meldingen die geen verband houden met een ramp of 

crisis ten tijde van de rampenbestrijding of crisisbeheersing worden afgehandeld? 

Ja 

Is dit document door het Algemeen bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld? Ja 

Bron:  
- Bijlage H Continuïteit meldkamer tijdens crisisbeheersingsfase, Beleidsplan 2016-2019. 
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Artikel 2.2.3 lid 1 Besluit Veiligheidsregio’s  

Binnen twee minuten nadat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria voor grootschalige alarmering, begint de 
meldkamer met de alarmering van de onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en 

crisisbeheersing, bedoeld in artikel 2.1.1, onderdelen b tot en met e, en wordt de burgemeester of in het geval 
artikel 39 van de wet van toepassing is, de voorzitter van de veiligheidsregio en de betrokken burgemeesters 

geïnformeerd (Artikel 2.2.3. Besluit Veiligheidsregio’s). 

 
Bevinding 
Het Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem (GMS) was voorbereid op de systeemtest. De 
centralisten moesten alle nieuw gemaakte incidenten starten met – Hermes. Alleen bleek dat de 
hoeveelheid voorbereide voertuigen/eenheden niet toereikend was voor de uitvoering van de test. Dit 
leidde tot een daadwerkelijke alarmering die vervolgens teruggedraaid moest worden. Dit kostte tijd en 
veroorzaakte onrust op de werkvloer. Regelmatig kwam de vraag bij de brandweer vandaan richting 
de oefenleiding of er wel of niet gealarmeerd moest worden. Bij de ambulancedienst veroorzaakte de 
alarmering in de systeemtestomgeving ook problemen. Dit frustreerde de voortgang aan het begin van 
de test. 
 
Om 07:16 uur werd door de brandweer de eerste telefonische melding aangenomen. Om 07:18 uur 
volgde de uitgifte van het incident in GMS.  
Ook werd OOV-alert direct opgestart (als het GRIP niveau daartoe aanleiding geeft). De OOV-alert 
alarmering voor GRIP 2 startte om 7.43 uur en voor GRIP 4 om 8.50 uur. De platte tekst van OOV-
alert sprak toen wel over GRIP 3 terwijl GRIP 4 gealarmeerd was in GMS. Ook C2000 vertoonde 
kuren. Dit veroorzaakte oproepen met geluid in de systemen die niet zichtbaar waren.  
 
Tijdens de opschaling liep ook de alarmering voor een piketcentralist brandweer mee, deze 
functionaris is niet opgekomen. Het brandweerwerk is hierdoor gedaan door 2 centralisten. Er is niet 
benoemd om een extra alarmering / groepsoproep te doen. 
 
De Operationeel leider had om 7.56 uur de voorzitter van de veiligheidsregio geïnformeerd over de, 
toen nog, GRIP 2 situatie. Datzelfde gold voor de burgemeester van Druten, om 7.57 uur.  
 
Normering  Antwoord  

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

Ja 

Wordt de burgemeester of in geval artikel 39 van de wet van toepassing is, de 
voorzitter van de veiligheidsregio en betrokken burgemeesters geïnformeerd?  

Ja 

Bron:  
- Waarneemformulier meldkamer 
- GMS 
- Informatie (telefoon) operationeel leider 

 
 
Artikel 2.2.3 lid 2 Besluit Veiligheidsregio’s  
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. 

 
Bevinding 
Gelijktijdig met de alarmering van de operationele hoofdstructuur zijn functionarissen gealarmeerd die 
nodig waren voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Voor dit scenario was dit de officier 
veiligheidsregio Defensie (ROT). 
 
Normering Antwoord  

Wordt tegelijkertijd met of aansluitend aan de alarmering van de operationele 

hoofdstructuur de andere functionarissen en eenheden die nodig zijn voor de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing gealarmeerd? 

Ja 

Bron:  
- Rapportages OOV-Alert 
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- Waarneemformulier meldkamer 
- GMS 

 
Artikel 2.2.4 Besluit Veiligheidsregio’s  

Binnen vijf minuten nadat is vastgesteld dat is voldaan een de criteria voor grootschalige alarmering geeft de 
meldkamer, op grond van de beschikbare gegevens een zo volledig mogelijke beschrijving van het incident aan 
de onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en aan andere 

functionarissen of eenheden bedoelt in artikel 2.2.3, tweede lid. 

 
Bevinding 
Om 07.20 uur stond er een eerste meldkamerbeeld in LCMS. Hierbij werd ingegaan op het incident, 
de veiligheid en slachtoffers. Meteen na opschaling naar GRIP1 om 07:29 uur werd dit beeld 
aangevuld met reden van opschaling, uitbreiding van de veiligheid, meteo en een bijzonderheid 
(betrokkenheid van gevaarlijke stoffen). Tevens werd de aanrijroute aangegeven. Er werd nog geen 
regie op het situatiebeeld gevoerd. Dit kwam om 07:53 uur, 11 minuten na opschaling GRIP 2. Vanaf 
07:48 uur werd er ook geplot. 
   
Normering  Antwoord  

Heeft de Meldkamer een beschrijving van het incident binnen 5 minuten na 
opschaling gereed? 

Ja 

Is deze beschrijving schriftelijk beschikbaar? Ja 

Worden sleutelfunctionarissen voorzien van deze beschrijving? Ja 

Bron:  
- Waarneemformulier IM 
- Waarneemformulier GMK 
- LCMS 

 
 
Artikel 2.2.5 Besluit Veiligheidsregio’s  

Het bestuur van de veiligheidsregio draagt zorg voor een voorziening waardoor in het geval dat de Meldkamer 
uitvalt, de functie en taken van de meldkamer worden gecontinueerd (Artikel 2.2.5. Besluit Veiligheidsregio’s). 

 
Bevinding 
In het geval dat de GMK, locatie Stieltjesstraat 1 Nijmegen, moet uitwijken, worden de taken van de 
meldkamer gecontinueerd in de gemeenschappelijke meldkamer in Veiligheids- en Gezondheidsregio 
Gelderland-Midden. Een beschrijving van de uitwijkprocedure is opgenomen in Bijlage H van het 
beleidsplan 2016-2019 en in de fallback procedure. 
 
Normering  Antwoord  

Is er een voorziening aanwezig waardoor in het geval dat de Meldkamer uitvalt, de 
functie en taken van de meldkamer worden gecontinueerd? 

Ja 

Bron:  
- Bijlage H Continuïteit meldkamer tijdens crisisbeheersingsfase, Beleidsplan 2016-2019. 

 
 
3.1.3.  Opschaling 
 
Artikel 2.3.1 Besluit Veiligheidsregio’s  

Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel 2.2.1 beginnen de 
volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering van hun taken:  

a. Een eerste commando plaats incident binnen dertig minuten 

 

Bevinding 
De deelnemers van het COPI bevonden zich aanvankelijk op de verkeerde plek. In het scenario stond 
expliciet aangegeven waar het COPI opgesteld moest worden, echter deze informatie heeft de leden 
van het COPI niet tijdig bereikt. Na uitdrukkelijk en meermaals verzoek van de oefenleider COPI zijn 
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de leden van het COPI door hun meldkamers (via oefenleider GMK) uiteindelijk naar de juiste locatie 
gedirigeerd. Het eerste motorkapoverleg vond plaats op de foutieve plek omstreeks 07.45 uur. 
 
Op de juiste locatie werd dus later gestart met het eerste COPI overleg. Het eerste COPI overleg 
startte om 8.25 uur, bijna een half uur later dan de norm. Het COPI is wel binnen 30 minuten gestart 
met de eerste werkzaamheden, onderstaande normering wordt daarom met Ja beantwoord. 
 
Na afloop van elk COPI overleg communiceerde iedere kolom met de eigen AC in het ROT. De leider 
COPI communiceerde met de OL van het ROT en deelde de besluiten. 
Voorbeeld is het afspreken van een gewondenverzamelplek, hierbij was ook RWS betrokken i.v.m. de 
aan- en afvoer van routes. 
 
Normering  Antwoord  

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

Ja 

Bron:  
- Waarneemformulier COPI 
- LCMS 

 
Artikel 2.3.1 Besluit Veiligheidsregio’s 

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. 

 
Bevinding 
Het eerste ROT overleg vond plaats om 8.26 uur waarbij alle leidinggevenden waren aangesloten (43 
minuten nadat GRIP 2 werd afgekondigd). 
 
De informatiemanager ROT was 33 minuten na afkondiging van GRIP 2 aanwezig maar is 
aantoonbaar direct na alarmering begonnen met zijn werkzaamheden. Zo heeft hij aanrijdend (om 
7.50 uur) onder andere de CaCo gebeld voor een startbeeld. Onderstaande normering wordt daarom 
met Ja beantwoord. 
 
Normering  Antwoord  

Zijn de leidinggevenden binnen het regionaal operationeel team (de deelnemers 

aan de plenaire sessie) binnen vijfenveertig minuten na afkondiging van de 
opschaling volledig gestart met de eerste werkzaamheden van het regionaal 

operationeel team? 

Ja 

Is de leidinggevende van de sectie Informatiemanagement binnen dertig minuten 
begonnen met het verzamelen van informatie t.b.v. het regionaal operationeel 

team? 

Ja  

Bron:  
- Evaluatie Leider COPI en OL ROT 
- Intekenlijst ROC 
- Informatie (telefoon) Informatiemanager ROT 

 
 
Artikel 2.3.1 Besluit Veiligheidsregio’s 
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 functionaris crisiscommunicatie regionaal operationeel team binnen dertig minuten.  

 
Bevinding 
De communicatieadviseur ROT was om 8.19 uur aanwezig bij het ROT. Dat is 36 minuten na 
afkondiging van GRIP 2.  
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In het handboek crisiscommunicatie van de VRGZ staan echter andere opkomsttijden benoemd, zie 
onderstaand schema. Hieruit blijkt dat de communicatieadviseur ROT binnen 45 minuten aanwezig 
dient te zijn en dan is de norm behaald.  
 

 GMS /  

P2000 
OOV-Alert Opkomst-

locatie 

Opkomsttijd 

Algemeen commandant 

Communicatie 

GRIP 2  ROC Binnen 30 minuten starten 

met werkzaamheden 

Communicatieadviseur BT GRIP 3  ROC Binnen 60 aanwezig bij 

het BT 

Communicatieadviseur ROT  GRIP 2, 

vullingsgraad 1 

ROC Binnen 45 minuten 

aanwezig 

Communicatieadviseur COPI GRIP 0/1 (groepsoproep) Plaats 

incident 

Binnen 30 minuten starten 

met werkzaamheden 

Omgevingsanalist (Analyse 

en advies) 

 GRIP 2, vg 1 ROC, thuis 

of kantoor 

Binnen 60 minuten starten 

met werkzaamheden 

Communicatieadviseur 

(Analyse en advies) 

 GRIP 2, vg 1 ROC Binnen 60 minuten starten 

met werkzaamheden 

Webredacteur (pers- en 

publieksvoorlichting) 

 GRIP 2, vg 1 ROC, thuis 

of kantoor 

Binnen 60 minuten starten 

met werkzaamheden 

Persvoorlichter (pers- en 

publieksvoorlichting) 

 GRIP 2, vg 1 ROC Binnen 60 minuten starten 

met werkzaamheden 

Publieksvoorlichter (pers- en 

publieksvoorlichting 

 GRIP 2, vg 1 ROC Binnen 60 minuten starten 

met werkzaamheden 

 
Tevens is de algemeen commandant communicatie op afstand al begonnen met de uitvoering van 
haar taken. Onderstaande normering wordt daarom met Ja beantwoord.  
 
Normering  Antwoord  

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

Ja 

Bron:  

- Intekenlijst ROC 
- Waarneemformulier crisiscommunicatie 
- Handboek crisiscommunicatie, versie 1.24, 20 augustus 2018 

 
 
Artikel 2.3.1 Besluit Veiligheidsregio’s 

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.  

 

Bevinding 
Zowel de informatiemanager als de plotter waren om 8.16 uur aanwezig bij het ROT. De 
informatiemanager heeft aanrijdend al informatie verzameld. Beiden continueren direct bij 
binnenkomst het verzamelen van informatie. 
  
Vanaf 7:53 uur, 10 minuten na opschaling naar GRIP 2, was er regie op het informatiebeeld (vanuit 
het COPI). Vanaf 07:48 uur werd er ook geplot. De informatiemanager ROT en plotter namen deze 
regie over vanaf het moment dat ze binnen waren. 
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Normering  Antwoord  

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

operationeel team? 

Ja  

Bron:  
- Intekenlijst ROC 
- Waarneemformulier IM 

 
 
Artikel 2.3.1 Besluit Veiligheidsregio’s 
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.  

 
Bevinding  

Voor alle secties was tenminste één medewerker aanwezig. Voor communicatie, de GHOR, 
brandweer en politie waren deze binnen een uur aanwezig en is men gestart met de werkzaamheden. 
Dit gold niet voor de sectie Bevolkingszorg. Voor die sectie zijn wel twee medewerkers opgekomen, 
maar niet na de eerste alarmering. Op verzoek en eigen initiatief van de algemeen commandant zijn 
twee medewerkers gealarmeerd (gebeld). Beiden waren iets voor 9.00 uur binnen en dat valt buiten 
de norm van 60 minuten. 
 
Normering  Antwoord  

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

Nee 

Bron:  
- Intekenlijst ROC  
- Waarneemformulier sectie bevolkingszorg 
- OOV-alert 

 
 
Artikel 2.3.1 Besluit Veiligheidsregio’s 

Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel 2.2.1 beginnen de 

volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering van hun taken:  
f. Een Team bevolkingszorg binnen negentig minuten, met uitzondering van de functionaris die met de coördinatie 

van de crisiscommunicatie is belast, die binnen dertig minuten begint. 

 

Bevinding 
Stafsectie bevolkingszorg 
De gehele stafsectie was binnen 90 minuten aanwezig op het gemeentehuis. De opkomst van de 
diverse functionarissen was zeer verschillend in tijd. Een aantal, zoals de functionarissen 
‘opvanglocatie’ begonnen direct na binnenkomst met de werkzaamheden. Om 9.40 uur startte het 
eerste overleg van de stafsectie.  
 
Het overleg van de stafsectie verliep gestructureerd. Op basis van LCMS is een gezamenlijk beeld 
gevormd en vervolgens zijn opdrachten vanuit het ROT nader uitgewerkt in acties en besluiten. 
 
De volgende punten zijn besproken met of voorgelegd aan het ROT: 
-  Prioriteit voor evacuatie Afferden naar sporthal Wijchen  
-    Voorstel voor opvanglocatie en eventueel bespreken van alternatieven (Opvang en verzorging is  
opgestart en in de stafsectie werd de keuze voor een opvanglocatie besproken waarbij de voor- en 
nadelen zijn afgewogen) 
- PSH voor opvanglocatie opstarten: uitwerking via coördinator   
-    Hoe verloopt SIS (slachtofferregistratie) 
 
De acties en besluiten zijn besproken en afgestemd met de AC-Bz in het ROT en OvD Bz in het 
COPI. Terugkoppeling is er niet meer geweest vanwege het einde van de oefening. 
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Algemeen commandant communicatie 
De algemeen commandant communicatie is direct na alarmering (om 7.43 uur) begonnen met de 
taakverdeling via de crisiscommunicatieapp. Ze heeft aangegeven aan welke taken/rollen behoefte 
was en gevraagd wie deze voor zijn/haar rekening kon nemen. Tevens heeft zij aangegeven niet op 
korte termijn aanwezig te kunnen zijn (vanwege haar reisafstand) en heeft daarom een collega 
gevraagd haar waar te nemen totdat zij in Nijmegen was aangekomen. Tevens heeft ze direct contact 
opgenomen met de communicatieadviseur in het COPI om af te stemmen. 
De waarnemend AC heeft de eerste informatie uit LCMS gedeeld via de app om 8 uur.  
 

Normering  Antwoord  

Is het Team bevolkingszorg binnen negentig minuten na afkondiging van de 

opschaling begonnen met de uitvoering van hun taak? 

Ja 

 

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

Ja 

Bron:  
- Waarneemformulier teams Bevolkingszorg 
- Waarneemformulier crisiscommunicatie 
- Groepsapp crisiscommunicatie 

 
 
Artikel 2.3.1 Besluit Veiligheidsregio’s 

Vanaf het moment dat is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria als bedoeld in artikel 2.2.1 beginnen de 
volgende onderdelen of functionarissen binnen de gestelde tijd met de uitvoering van hun taken:  

g. een gemeentelijk beleidsteam binnen zestig minuten vanaf het moment dat de burgemeester het beleidsteam 

bijeen heeft geroepen. 

 
Bevinding 
Niet van toepassing. Er is opgeschaald naar GRIP 4 en dus is er geen sprake van een gemeentelijk 
beleidsteam. 
 
Normering  Antwoord  

Is het beleidsteam binnen zestig minuten na afkondiging van de opschaling gestart 

met de eerste werkzaamheden? 

N.v.t. 

 
 
Artikel 2.3.2 Besluit Veiligheidsregio’s 

Het bestuur van de veiligheidsregio draagt er zorg voor dat de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en 

crisisbeheersing in staat is gedurende een ramp of crisis onafgebroken te functioneren.  

 
Bevinding 
De continuïteit van de hoofdstructuur is geregeld in het Continuïteitsplan. Of door de beschreven 
maatregelen de continuïteit voldoende geborgd is, is niet getoetst tijdens de test. De verwachting is 
dat de maatregelen voldoende zijn, zodat tijdens een ramp of crisis de hoofdstructuur onafgebroken 
kan functioneren.  
 
Normering  Antwoord  

Is er een document waarin de continuïteit van de hoofdstructuur is geregeld? Ja 

Is de continuïteit door de geschetste maatregelen voldoende geborgd? Ja 
Bron:  

- Continuïteitsplan, 11 maart 2014 (wordt in 2019  geactualiseerd) 
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3.1.4.  Informatiemanagement 
 
Artikel 2.4.1 lid 1 Besluit Veiligheidsregio’s 

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.  

 
Bevinding 
In hoofdstuk 9 van het regionaal crisisplan staat beschreven dat in aanloop naar een groot incident en 
voordat het COPI operationeel is, de regie op het totaalbeeld ligt bij de informatiemanager van de 
gezamenlijke meldkamer (CaCo of piket leidinggevende). Zodra het COPI operationeel is, wordt de 
regie door informatiemanager COPI overgenomen. Vanaf een GRIP 2 of hoger wordt de 
verantwoordelijkheid voor de regierol bij de informatiemanager van het ROT belegd.  
 
Tijdens de oefening werd gewerkt zoals in de planvorming is aangegeven. Om 7.20 uur stond er een 
eerste meldkamerbeeld in LCMS, hierbij werd ingegaan op het incident, de veiligheid en slachtoffers. 
Meteen na opschaling naar GRIP 1 om 7.29 uur werd dit beeld aangevuld met de reden van 
opschaling, uitbreiding van de veiligheid, meteo en een bijzonderheid (betrokkenheid van gevaarlijke 
stoffen). Tevens werd een aanrijroute weergegeven.  
Om 7.53 uur was er zichtbaar regie op het totaalbeeld en vanaf 7.48 uur werd er ook geplot. Zodra de 
informatiemanager aanwezig was op het ROT, nam hij deze regiefunctie over. 
 
 
Normering  Antwoord  

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

belegd? 

Ja 

Voert dit onderdeel dit in de praktijk ook zo uit?  Ja 
Bron:  

- Waarneemformulier CaCo en GMK 
- Waarneemformulier informatiemanager ROT 

 
 
Artikel 2.4.1 lid 2 Besluit Veiligheidsregio’s 

Het totaalbeeld is opgebouwd uit de beschikbare gegevens over:  
a. Het incident, waaronder wordt begrepen:  

o De aard van het incident en de betrokken objecten;  
o De actuele situatie met betrekking tot het incident, en  
o De risico’s en de effecten van het incidenttype en de bestrijdingsmogelijkheden.  

b. De hulpverlening, waaronder wordt begrepen:  

o De bestrijdingsmogelijkheden;  
o De bereikbaarheid voor de hulpverlening en  

o De risico’s voor de hulpverleners en de daarmee samenhangende veiligheidsmaatregelen.  
c. De prognose en de aanpak, waaronder wordt begrepen:  

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

de bestrijdingsmogelijkheden;  
o Het slachtofferbeeld, de verwachte ontwikkeling ervan, de noodzakelijke maatregelen en de benodigde 

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

hulpverleners en middelen;  
o 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  
o Overige bedreigingen zoals die voor de vitale belangen, het milieu of de economie, de verwachte 

ontwikkeling ervan en de benodigde hulpverleners en middelen.  
d. De getroffen maatregelen en de resultaten ervan, waaronder wordt begrepen:  

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

o De feitelijke inzet en uitvoering van de bestrijding, en  
o De voortgang van de inzet en de uitvoering, de bijstelling van besluiten of de uitvoering ervan en de 

bereikte resultaten 

 
Bevinding 
Na de eerste opstartproblemen doordat LCMS niet benaderbaar was door een netwerkstoring, heeft 
het ROT een eigen beeld gemaakt. Om 09:12 uur was een eerste beeld beschikbaar. In dit beeld 
ontbrak de tweede incidentlocatie met de schoolbus. Hier werd op dat moment niet over gesproken.  
 
De eerste incidentlocatie is niet op de juiste plaats geplot. Mede hierdoor is geen volledig beeld 
ontstaan. Zo sprak het ROT in haar oordeelsvorming over 3 COPI’s. Deze zijn zowel in het ROT beeld 
als meldkamer en COPI tabbladen niet als zodanig terug te vinden. Wel heeft het ROT alle cruciale 
informatie tot haar beschikking gehad om goede afwegingen te kunnen maken voor het effectgebied. 
Informatie is binnen het overleg gedeeld. 
 
Doordat LCMS niet gebruikt kon worden liep de IM’er vanaf het moment dat LCMS wel weer gebruikt 
kon worden (rond 09.00 uur) constant achter de feiten aan en heeft hij pas na het tweede ROT 
overleg (09.40 uur) echt de tijd gehad om een goed eigen beeld in LCMS te zetten. Toen stond alle 
informatie goed in LCMS en was het onderverdeeld in twee incidenten. 
 
Zodra nieuwe informatie bekend was, werd deze gedeeld en daarmee het beeld aangepast. 
Voorbeelden:  
-1e ROT overleg toevoeging politie tweede incident met schoolbus 
- tussen twee ROT overleggen aanvullingen plot met sirenes die afgaan 
- opschaling naar GRIP 4 
- in 2e overleg klachten vanuit Utrecht. 
 

Het totaalbeeld is opgebouwd uit de beschikbare geg evens 
over: 

Voldoet: 

geheel gedeel-
telijk 

niet 

a. Het incident, waaronder wordt begrepen:    

De aard van het incident en de betrokken objecten x   

De actuele situatie met betrekking tot het incident x   

De risico’s en de effecten van het incidenttype en de 
bestrijdingsmogelijkheden 

x   

b. De hulpverlening, waaronder wordt begrepen:    

De bestrijdingsmogelijkheden  x  

De bereikbaarheid voor de hulpverlening x   

De risico’s voor de hulpverleners en de daarmee 
samenhangende veiligheidsmaatregelen 

x   

c. De prognose en de aanpak, waaronder wordt begrep en:    

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

 x  



Pagina 25 van 51 

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

 x  

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

x   

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 

 x  

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

x   

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

   

De actuele bestrijdingsorganisatie x   

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

x   

De feitelijke inzet en uitvoering van de bestrijding x   

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

x   

 
De informatie is gegroepeerd per samenhangend thema, hiervoor is het landelijk sjabloon van thema’s 
gebruikt, opgesplitst in twee incidenten. 
 
Normering  Antwoord  

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

Is de informatie gegroepeerd per samenhangend thema (incident, hulpverlening, 

prognose en aanpak, maatregelen en resultaten ervan) en rond de zwaartepunten 
van de bestrijding? 

Ja 

Bron: 
- Waarneemformulier CaCo en GMK 
- Waarneemformulier informatiemanager ROT 
- LCMS 

  
 

Artikel 2.4.1 lid 3 Besluit Veiligheidsregio’s 

Het totaalbeeld wordt langs geautomatiseerde weg zo spoedig mogelijk en voor zover dat redelijkerwijs mogelijk 
is, geverifieerd beschikbaar gesteld aan:  

a. de onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing  

b. andere bij de ramp of crisis betrokken partijen voor zover zij deze gegevens nodig hebben  
voor de uitvoering van hun taken en bevoegdheden en  

c. Onze Minister. 
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Bevinding 
De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid maakt gebruik van het Landelijke Crisismanagement Systeem 
(LCMS). Alle onderdelen van de hoofdstructuur hebben toegang tot dit systeem.  
 
In de planvorming is opgenomen dat de GMK, het COPI, het ROT, het RBT en alle secties 
(bevolkingszorg regionaal en incidentgemeente, brandweer, communicatie, GHOR en politie) 
aangesloten dienen te zijn op het LCMS. Dit is in de praktijk ook zo.  
 
Zowel in het COPI, ROT als RBT is gesproken over welke partijen betrokken moesten worden bij het 
incident en de bestrijding. Niet alle partijen zijn werkelijk aangesloten maar wel uitgenodigd. 
 
Normering  Antwoord  

Wordt er een zogenaamd netcentrisch systeem gehanteerd? Ja 

Wanneer er sprake is van tegenstrijdige informatie in het incident of het 

oefenscenario, wordt dit dan gesignaleerd en wordt er hiernaar navraag gedaan? 

n.v.t. 

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

Ja 

Bron:  
- Waarneemformulier CaCo en GMK 

- Waarneemformulier informatiemanager ROT 

 
 

Artikel 2.4.2 lid 1 Besluit Veiligheidsregio’s 

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. 

 
Bevinding 
De meldkamer, het COPI en het ROT hielden een eigen beeld bij in het LCMS. Het COPI 
visualiseerde het beeld daarnaast op een whiteboard of flip-over. De meldkamer hield naast het LCMS 
een eigen beeld bij in het meldkamerbeeld.  
In het RBT heeft de OL het beeld geschetst (conform het Regionaal Crisis Plan). 
Besluiten die zijn genomen op basis van dit beeld zijn verwerkt in een verslag en in de besluitenlijst 
van het tabblad Regionaal Beleidsteam in het LCMS (nadat de voorzitter RBT de besluiten heeft 
goedgekeurd). 
In LCMS is niet zichtbaar dat de stafsectie bevolkingszorg een eigen beeld bijhoudt. Uit waarneming 
blijkt dat dit analoog (whiteboard/flip-over) werd opgepakt.  
 
Normering  Antwoord  

Houden alle onderdelen a t/m e een eigen beeld bij? Ja 

Heeft het gemeentelijk beleidsteam van de brongemeente een totaalbeeld ter 
beschikking gekregen? Er was geen GBT actief, maar een RBT 

n.v.t. 

Is er mede op basis van het ontvangen totaalbeeld door het gemeentelijk 

beleidsteam een besluitenlijst opgesteld? Er was geen GBT actief, maar een RBT 

n.v.t. 

Heeft het regionaal beleidsteam een totaalbeeld ter beschikking gekregen? Ja 

Is er mede op basis van het ontvangen totaalbeeld door het regionaal beleidsteam 

een besluitenlijst opgesteld? 

Ja 

Bron:  
- Waarneemformulier RBT 
- Waarneemformulier informatiemanager ROT 
- LCMS 

 
 

Artikel 2.4.2 lid 2 Besluit Veiligheidsregio’s 

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. 
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Bevinding 
De (kwalitatieve) mate waar hieraan voldaan werd wisselt per team. Met name de (ontwikkeling) van 
effecten is niet voldoende in het beeld teruggekomen. Dat dit wel besproken is blijkt (globaal) uit de 
opgenomen oordeelsvorming en acties/besluiten. Deze acties/besluiten werden overigens niet overal 
bijgehouden en de formulering (waaronder adressering, tijdstip, motivatie, anticipatie) kon beter. Een 
(scenario gebaseerd) plan van aanpak voor de incidenten is niet zichtbaar in LCMS teruggekomen. 
 
Normering  Antwoord  

Bestaat het eigen beeld van de onderdelen a t/m e zoals bedoeld in artikel 2.1.1. uit:  

Beschikbare gegevens over de ontwikkeling van een incident?  Ja 

Beschikbare gegevens over de effecten van een incident?  Nee 

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

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

De aanpak van het incident?  Nee 

De daarvoor benodigde mensen? Ja 

De daarvoor benodigde middelen?  Ja 
Bron:  

- LCMS 
 
 

Artikel 2.4.2 lid 3 Besluit Veiligheidsregio’s 
De gegevens worden nadat zij beschikbaar zijn binnen tien minuten verwerkt in het eigen beeld en voor zover 

mogelijk geverifieerd. 

 

Bevinding 
In LCMS is zichtbaar dat eigen beelden binnen tien minuten verwerkt zijn, met uitzondering van team 
bevolkingszorg. 
 
Normering  Antwoord  

Zijn de gegevens van de onderdelen a t/m e zoals bedoeld in artikel 2.1.1. binnen 
tien minuten verwerkt en zo mogelijk geverifieerd?  

 

Meldkamer Ja 

Commando Plaats Incident Ja*¹ 

Team bevolkingszorg  Nee 

Regionaal Operationeel Team  Ja 

Gemeentelijk Beleidsteam  N.v.t.*² 
Bron:  

- LCMS 
 

*¹ Voor het COPI (kettingbotsing) is door verlate beschikbaarheid informatiemanager slechts 
kortstondig beeld bijgehouden (1 COPI). Gegevens werden echter na aanwezigheid 
informatiemanager onverwijld en continu bijgewerkt. 
*² Het GBT was niet actief. 
 
Artikel 2.4.2 lid 4 Besluit Veiligheidsregio’s 
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 

 

Bevinding 
De meldkamer, het COPI en het ROT hebben via het LCMS hun eigen beeld beschikbaar gesteld aan 
de andere onderdelen van de hoofdstructuur (m.u.v. bevolkingszorg). 
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Acties en besluiten die werden geformuleerd in het RBT, werden gekoppeld aan een actiehouder en 
uitgezet binnen de hoofdstructuur. Dit gebeurde veelal via de Operatoneel Leider. Daarnaast zijn de 
acties en besluiten opgenomen in het LCMS.  
Partijen die betrokken waren bij het incident en voor hun taakuitvoering informatie uit het LCMS nodig 
hadden, hadden toegang tot het LCMS.  
Beschikbare informatie werd tijdens of na de overleggen van de teams verwerkt in het LCMS. Door 
het publiceren van deze informatie, was het beschikbaar voor het onderdeel dat het totaalbeeld 
bijhield, namelijk het ROT. 
 
Normering  Antwoord  

Stelt het onderdeel a t/m e zoals bedoeld in artikel 2.1.1. het eigen beeld 

beschikbaar aan de andere onderdelen? 

Ja 

Heeft het GBT/RBT besluiten uitgezet naar de verschillende onderdelen van de 

rampbestrijding en crisisbeheersing? (GBT was niet actief) 

Ja 

Worden de gegevens langs geautoriseerde weg beschikbaar gesteld aan de andere 
bij de ramp of crisis betrokken partijen voor zover zij deze gegevens nodig hebben 

voor de uitvoering van hun taken bevoegdheden?  

Ja 

Worden de gegevens langs geautoriseerde weg beschikbaar gesteld aan het 

onderdeel dat het totaalbeeld bijhoudt?  

Ja 

Bron:  
- Waarneemformulier Regionaal beleidsteam 
- Waarneemformulier ROT 
- Waarneemformulier COPI 
- Waarneemformulier Stafsectie bevolkingszorg 
- LCMS 

 

 

Artikel 2.4.3 Besluit Veiligheidsregio’s 

Een advies of opdracht van een onderdeel van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing is 
gebaseerd op het actuele beeld van dat onderdeel en op het actuele totaalbeeld (Artikel 2.4.3. Besluit 

Veiligheidsregio’s). 

 

Bevinding 
Uit meerdere fysieke waarnemingen en raadpleging van LCMS bleek dat genomen acties en besluiten 
alsmede adviezen en (hulp)vragen gebaseerd waren op eigen beelden en die van andere gremia 
(welke samen resulteerden in het totaalbeeld). 
 

Normering  Antwoord  

Zijn, per onderdeel a t/m e zoals bedoeld in artikel 2.1.1. besluiten, adviezen en 

opdrachten gebaseerd op het actuele beeld? 

 

Meldkamer Ja 

Commando plaats incident Ja 

Team bevolkingszorg  Ja 

Regionaal operationeel team  Ja 

Regionaal beleidsteam  Ja 
Bron:  

- Waarneemformulier Regionaal beleidsteam 
- Waarneemformulier ROT 
- Waarneemformulier COPI 
- Waarneemformulier Stafsectie bevolkingszorg 
- LCMS 

 
 
 
 
 
 



Pagina 29 van 51 

Artikel 2.4.4 Besluit Veiligheidsregio’s 

In het geval dat een advies of opdracht niet of niet volledig is uitgevoerd, wordt het onderdeel van de 
hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing dat dit advies of deze opdracht heeft gegeven, 

daarvan op de hoogte gesteld. De opdracht wordt vervolgens in overeenstemming met artikel 2.4.3 opnieuw 

geformuleerd (Artikel 2.4.4. Besluit Veiligheidsregio’s). 

 
Bevinding 
Overall zijn de adviezen en opdrachten uitgevoerd. Onderstaande normeringen worden daarom met 
Ja beantwoord. 
 
Normering  Antwoord  

Wordt het niet overnemen of onvolledig uitvoeren van een advies of opdracht, per 

onderdeel a t/m e als bedoeld in artikel 2.1.1. teruggekoppeld aan opdrachtgever? 

 

Meldkamer Ja 

Commando plaats incident Ja 

Team bevolkingszorg  Ja 

Regionaal operationeel team  Ja 

Gemeentelijk beleidsteam  Ja 

Wordt, per onderdeel a t/m e zoals bedoeld in artikel 2.1.1. het advies of de 
opdracht door de opdrachtgever geherformuleerd? 

 

Meldkamer Ja 

Commando plaats incident Ja 

Team bevolkingszorg  Ja 

Regionaal operationeel team  Ja 

Gemeentelijk beleidsteam  Ja 
Bron:  

- Verslag Regionaal beleidsteam 
- Evaluatie Leider COPI en OL ROT 
- Evaluatie bevolkingszorg 

 
 
3.1.5.  Eisen voor een oefening 
 
Artikel 2.5.1. 

Het bestuur van de veiligheidsregio draagt er zorg voor dat de onderdelen van de hoofdstructuur van de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing jaarlijks gezamenlijk een oefening houden met een fictieve ramp of crisis 

 

Bevinding 

• 2013: Ja, systeemtest Lucifer op 10 december.  
• 2014: Nee, dit na bestuurlijk besluit van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio 

Gelderland-Zuid in verband met de afronding van diverse verbetertrajecten naar aanleiding van 
de systeemtest 2013, bovenregionale samenwerking e.a. 

• 2015: Nee, de systeemtest stond gepland in september maar is uitgesteld vanwege het GRIP 
3 incident aan de O.C. Huismanstraat in Nijmegen. De evaluatie van het incident is 
meegenomen in de Staat van de Rampenbestrijding van de Inspectie J&V. 

• 2016: Ja, systeemtest Geronimo op 2 februari 2016. 
• 2017: Nee, de systeemtest is vervangen door de evaluatie van het GRIP 4 incident 

Stroomstoring West Betuwe (13 november). Bij deze evaluatie is het toetsingskader van het 
Ministerie van Justitie & Veiligheid toegepast.  
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Normering  Antwoord  

Heeft de veiligheidsregio een systeemoefening georganiseerd in:  

- 2013? Ja 

- 2014? Nee 

- 2015? Nee 

- 2016? Ja 

- 2017? Nee 

 
 
3.1.6.  Risicoprofiel 
 

In het risicoprofiel is een overzicht van risicovolle landsgrensoverschrijdende situaties opgenomen. 

 
Bevinding 
In 2015 is een nieuw risicoprofiel opgesteld, dit document is ter consultatie aangeboden aan 
gemeenten en externe partijen en is op 30 juni 2016 door het Algemeen bestuur van de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid vastgesteld.  
 
In het risicoprofiel  is gekeken naar risicovolle situaties binnen de eigen regio maar ook naar situaties 
in de omliggende regio’s. Hierbij is aandacht voor risico’s die zich in buurregio’s voor kunnen doen en 
voor grensoverschrijdende incidenten in Duitsland. In het  risicoprofiel zijn ook scenario’s beschreven 
die zich voor kunnen doen in België (bijvoorbeeld een kernongeval) en effect hebben op de regio.  
 
In het plan zijn de gesignaleerde risico’s gecategoriseerd in crisistypen en incidenttypen en vervolgens 
uitgewerkt in scenario’s.  
 
Normering  Antwoord  

Is in het risicoprofiel een overzicht opgenomen van risicovolle landsgrens-

overschrijdende situaties? 

Ja 

- heeft de regio risicovolle landsgrensoverschrijdende situaties 
gesignaleerd? 

Ja 

- heeft de regio risicovolle landsgrensoverschrijdende situaties uitgewerkt? Ja 
Bron:  

- Regionaal Risicoprofiel veiligheidsregio Gelderland-Zuid  2016-2019 

 

In het risicoprofiel is een informatieoverzicht van bovenregionale risico’s zoals pandemieën, overstromingen en 

vitale infrastructuur opgenomen.  

 
Bevinding 
In het risicoprofiel is een overzicht opgenomen van de maatgevende rampscenario’s die zich in de 
regio voor kunnen doen. De scenario’s pandemieën, overstroming en vitale infrastructuur zijn hierin 
meegenomen.  
 
Normering  Antwoord  

Is in het risicoprofiel een informatieoverzicht opgenomen van bovenregionale 

risico’s?  

 

- m.b.t. pandemieën? Ja 

- m.b.t. overstromingen? Ja 

- m.b.t. vitale infrastructuur? Ja 
Bron:  

- Regionaal Risicoprofiel veiligheidsregio Gelderland-Zuid  2016-2019 
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3.1.7.  Beleidsplan 
 

In het beleidsplan is een planmatige beschrijving opgenomen van de bovenregionale risico’s.  

 

Bevinding 
In het beleidsplan 2016-2019 is de prioriteit gelegd bij onder meer de risico’s: water (overstromingen) 
en continuïteit (vitale infrastructuur). Het risico “grieppandemie” krijgt geen extra aandacht. De reden 
hiervoor is dat de veiligheidsregio door de Mexicaanse griep en de ervaringen met het Ebola-virus, al 
veel geïnvesteerd heeft in dit risico en dat deze doorontwikkeling voldoende is voor de komende 
beleidsperiode. Dit is opgenomen in het regionaal beleidsplan. De planmatige uitwerking is in andere 
plannen opgenomen. 
 
Bij de aanpak van bovenstaande risico’s zoekt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid de samenwerking 
met andere partijen zowel binnen de veiligheidsregio als daar buiten. Deze bovenregionale aanpak is 
(nog) niet als zodanig voor alle bovenregionale risico’s  beschreven in het beleidsplan. Wel voor het 
risico op overstromingen. 
 
Normering  Antwoord  
Heeft de regio in het beleidsplan een planmatige beschrijving opgenomen van de 

bovenregionale risico’s? 

Nee 

Heeft de regio m.b.t. pandemieën: 
- Een planmatige beschrijving? 

- Beschreven of er sprake is van bovenregionale aanpak?  

 

Ja 

Nee 

Heeft de regio m.b.t. overstromingen: 
- Een planmatige beschrijving? 

- Beschreven of er sprake is van bovenregionale aanpak? 

 

Ja 

Ja 

Heeft de regio m.b.t. vitale infrastructuur: 
- Een planmatige beschrijving? 

- Beschreven of er sprake is van bovenregionale aanpak? 

 

Ja 

Nee 
Bron:  

- Regionaal Beleidsplan 2016-2019 

 
 
3.1.8.  Beleidsplan MOTO 
 

Het bestuur van de veiligheidsregio stelt ten minste eenmaal in de vier jaar een multidisciplinair Opleidings- en 

Oefen(beleidsplan) vast, waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de opleidingen en oefeningen van de 
veiligheidsregio.  

 
Bevinding 
Het beleid voor opleidingen en oefeningen is vastgelegd in het Beleidsplan Multidisciplinair opleiden, 
trainen en oefenen (MOTO). Het document dateert van september 2016 en is in november 2017 op 
een aantal onderdelen gewijzigd.  
 
Normering  Antwoord  

Beschikt de veiligheidsregio over een multidisciplinair opleidings- en 
oefenbeleidsplan? 

Ja 

Is dit plan vastgesteld door het bestuur van de veiligheidsregio? Ja  
Bron:  

- Beleidsplan Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 2016-2019 

 
 
In het opleidings- en oefenbeleidsplan is de oefenfrequentie van sleutelfunctionarissen vastgelegd. Het plan 
voorziet daarnaast in een functionaris volgsysteem.  
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Bevinding 
In het beleidsplan zijn voor het OTO-beleid de uitgangspunten opgesteld voor wat betreft de 
oefenfrequentie.  
 
De resultaten van alle multidisciplinaire oefeningen worden vastgelegd in het Veiligheids Management 
Systeem (AG5)*. Dan gaat het om de individuele en teamresultaten voor de GHOR, brandweer, 
politie, het veiligheidsbureau en gemeenten. 
 
Normering  Antwoord  

Is in het opleidings- en oefenbeleidsplan per (groep van) sleutelfunctionarissen de 
oefenfrequentie vastgelegd? 

Ja 

Wordt in het plan voorzien in een volgsysteem op individueel niveau, waarbij de 

gevolgde oefeningen worden vastgesteld? 

Ja 

Bron:  
- Beleidsplan Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 2016-2019 

 
*: Per 1 januari 2019 wordt er gewerkt met een nieuw systeem (Veiligheidspaspoort). 
 
Het opleidings- en oefenbeleidsplan sluit aan bij het risicoprofiel van de regio. Daarnaast bevat het plan een 
financiële, personele- en uitvoeringsparagraaf. 
 
Bevinding 
In het Regionaal Beleidsplan 2016-2019 zijn jaarthema’s benoemd afkomstig uit het Regionaal 
Risicoprofiel. Deze jaarthema’s zijn leidend als onderwerp voor de oefeningen. Daarnaast is de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid wettelijk verplicht de rampbestrijdingsplannen te beoefenen. Ook 
kunnen er andere (monodisciplinaire) ambities zijn voor wat betreft het oefenonderwerp, bijvoorbeeld 
bij één van onze partners.  
 
Een financiële paragraaf is opgenomen in de bijlage van het beleidsplan. Het jaarlijkse budget dat 
beschikbaar is voor het multidisciplinair oefenen, van ROT en BT voor de periode 2016-2019 is daarin 
vastgelegd. De ambitie voor de komende beleidsperiode is meer gedetailleerd in kaart te brengen wat 
de kosten zijn van het ten uitvoer brengen van het multidisciplinair oefenbeleidsplan. Dan gaat het dus 
niet alleen om het beschikbare budget, maar ook om de uren van de verschillende functionarissen. 
 
Voor de concrete invulling van het opleidings- en oefenbeleidsplan wordt verwezen naar de 
jaarplannen. In het jaarplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 2018 staat beschreven 
welke opleidingen en oefeningen in het jaar 2018 georganiseerd worden op multidisciplinair vlak. De 
uitvoering van opleidingen en oefeningen voor monodisciplinaire teams wordt door de kolommen zelf 
uitgewerkt. 
 
In het beleidsplan is aangegeven dat het beheer van het beleidsplan en de oefenkalender wordt 
uitgevoerd door het Veiligheidsbureau Gelderland-Zuid. Zij voeren de regie. Het uitvoeren van de 
opleidingen, trainingen en oefeningen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, de politie en de zestien gemeenten. 
 
Normering  Antwoord  

Worden de multidisciplinaire oefeningen aangepast op het risicoprofiel van de 
regio? 

Ja 

Bevat het plan een financiële paragraaf waarin staat vermeld hoe de in het plan 
beschreven opleidingen en oefeningen gefinancierd worden? 

Ja 

Bevat het plan een personele- en uitvoeringsparagraaf waarin staat vermeld hoe en 
wanneer de in het plan beschreven opleidingen en oefeningen worden uitgevoerd? 

Ja 

Is in het plan aangegeven wie voor de uitvoering verantwoordelijk is? Ja 
Bron:  

- Beleidsplan Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 2016-2019 
- Jaarplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 2018 
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3.1.9.  Jaarplan MOTO 
 
De regio stelt jaarlijks een oefenjaarplan inclusief oefenkalender op. 

 

Bevinding 
De kaders van het oefenjaarplan zijn beschreven en vastgesteld in het beleidsplan. Verdere invulling 
is hieraan gegeven in de jaarplannen.  
 
De jaarplannen bevatten een oefenkalender.  
 
Normering  Antwoord  

Beschikt de regio over een vastgesteld oefenjaarplan? Ja 

Is het oefenjaarplan in relatie met het beleidsplan MOTO? Ja 

Bevat het oefenjaarplan een oefenkalender? Ja 

Is de oefenkalender gerealiseerd over het betreffende jaar? Ja 
Bron:  

- Beleidsplan Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 2016-2019 
- Jaarplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 2018 

 
 
3.1.10. Convenanten 
 
De veiligheidsregio heeft convenanten afgesloten met vitale partners. 

 

Bevinding  

• Energie / gas: afgesloten  
• Drinkwater: afgesloten  
• Spoor: afgesloten  
• Rijkswaterstaat / waterschappen: afgesloten  
• Telecommunicatie: niet afgesloten . Wel zijn er bereikbaarheidsafspraken vastgelegd. 

 
 

Normering  Antwoord  

Heeft de veiligheidsregio convenanten afgesloten met betrekking tot de volgende 

onderwerpen: 

 

- Energie / gas? Ja 

- Drinkwater? Ja 

- Telecommunicatie? Nee 

- Spoor? Ja 

- Rijkswaterstaat / waterschappen? Ja 
Bron:  

- Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Politie-eenheid Oost-Nederland 
en netbeheerders van Gas en Elektriciteit  

- Convenant voor regionale samenwerkingsafspraken tussen de Drinkwatersector, veiligheidsregio Gelderland-Zuid, 
en Politieregio Gelderland-Zuid  

- Landelijk Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen veiligheidsregio’s, Politie en ProRail 
- Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen de veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Rijkswaterstaat Oost 

Nederland en het waterschap Rivierenland 
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3.1.11. Evalueren van oefeningen / incidenten  
 

De veiligheidsregio beschikt over een eigen evaluatiesystematiek voor het evalueren van oefeningen en 

incidenten.  

 

Bevinding 
Voor de evaluatie van de systeemtest is het toetsingskader van het Ministerie van Justitie & Veiligheid 
toegepast.  
 
Voor het evalueren van incidenten en oefeningen maakt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid vanaf 
GRIP 1 gebruik van een standaard FIR (first impression report). Deze methode is opgenomen in het 
document ‘Zakboek crisisorganisatie VRGZ 2014’. Dit zakboek wordt in 2019 geactualiseerd. 
 
Op basis van de uitkomsten van de evaluatie wordt bepaald of een verdieping op de evaluatie 
noodzakelijk is. De gemeente (burgemeester) kan ook een verzoek indienen tot het houden van een 
evaluatie.  
 
Het leeragentschap borgt alle leerpunten en laat periodiek prioritering vaststellen door het 
Directieteam Veiligheid. Daarnaast worden de leerpunten weggezet bij de kolomvertegenwoordigers. 
In 2018 is de borging van uitgezette actiepunten vanuit evaluaties niet optimaal geweest vanwege een 
ondercapaciteit. In 2019 wordt hier weer aandacht aan besteedt en is een functionaris 
multidisciplinaire samenwerking belast met de taken van het leeragentschap.  
 
Normering  Antwoord  

Beschikt de regio over een eigen evaluatiesystematiek voor het evalueren van 
oefeningen en incidenten? 

Ja 

Heeft de regio voor het evalueren van de systeemoefening gebruik gemaakt van de 
beschikbare evaluatiesystematiek? 

Ja 

Heeft de regio voor het evalueren van een incident gebruik gemaakt van de 
beschikbare evaluatiesystematiek? 

Ja 

Is er een functionaris of organisatieonderdeel belast met de borging van uitgezette 

actiepunten van de evaluatie? 

Ja 

Bron:  

- Zakboek crisisorganisatie VRGZ 2014 
- Beleidsplan Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 2016-2019 
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3.2.  De gemeentelijke crisisorganisatie  
 
3.2.1  Beschikbaarheid en bereikbaarheid van gemeen telijke functionarissen 
 
Beschikbaarheid en bereikbaarheid A1 (uit Staat van  de rampenbestrijding van Inspectie J&V) 

Gemeenten borgen de bezetting van cruciale functies in de crisisbeheersingsorganisatie. Het gaat om de 

volgende functies:  
- burgemeester;  

- gemeentesecretaris (leidinggevende team bevolkingszorg); 
- procesverantwoordelijke alarmering;  

- procesverantwoordelijken en leidinggevenden voor alle gealarmeerde gemeentelijke processen zoals de 

processen registratie mens en dier en opvang & verzorging en crisiscommunicatie 

 

Bevinding 
De functionaris belast met de alarmering, is de officier van dienst bevolkingszorg (OvD-Bz). In het 
‘handboek OvD-Bz’ staat: 
- De borgingsmethode; hard piket of op basis van vrije instroom (het verschilt per gemeente of de 

alarmering van de OvD-Bz met hard piket of met vrije instroom is geregeld) 
- Een namenlijst met bereikbaarheidsgegevens van de functionarissen OvD-Bz. 
 
In het ‘handboek sectie bevolkingszorg’ zijn de leidinggevende team bevolkingszorg1, de algemeen 
commandant bevolkingszorg, en de leidinggevenden van alle gemeentelijke processen, hoofden 
taakorganisatie, beschreven. In het document staat: 
- De borgingsmethode, namelijk vrije instroom 
- Een namenlijst met bereikbaarheidsgegevens van alle functionarissen. 
 
De handboeken zijn vastgesteld door de adviesraad adviseurs crisisbeheersing. 
 
Voor de AC-Bz en hoofden taakorganisatie geldt dat zij deel uit maken van een regionale poule. De 
functie van OvD-Bz wordt per gemeente ingevuld en is bij een deel van de gemeenten van 
Gelderland-Zuid geborgd  door middel van hard piket en bij het andere deel door vrije instroom.  
 
De borging van de functie van burgemeester is lokaal geregeld en niet meegenomen in dit onderzoek.  
 
Normering  Antwoord  

Hebben de gemeenten binnen de regio een borgingsmethode voor elke genoemde 
sleutelfunctionaris? 

Ja 

Is de borgingsmethode beschreven in één of meerdere gemeentelijk vastgestelde 

documenten? 

Ja 

Bestaat deze borgingsmethode uit één van de drie methoden ‘intern gemeentelijke 
vervanging’, ‘harde piketregeling’, of ‘regionale poolvorming’? 

Ja 

De beschrijving van de borgingsmethoden laat geen onduidelijkheid over welke 
functionaris aanspreekbaar is voor welke sleutelfunctie?  

Ja 

Bron:  
- Handboek sectie bevolkingszorg, versie 1.17 
- Handboek OvDBz 

 
 

  

                                            
1 In Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is de gemeentesecretaris van de incidentgemeente niet de leidinggevende van het team 
bevolkingszorg. Dit is de algemeen commandant bevolkingszorg die wordt ingezet vanuit een regionale poule.  
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Beschikbaarheid en bereikbaarheid A2 (uit Staat van  de rampenbestrijding van Inspectie J&V) 

In de gemeentelijke plannen zijn de taken en de minimale samenstelling van het actiecentrum / team Voorlichting 
beschreven en geconcretiseerd in aantallen deelnemende personen.  

 

In de gemeentelijke plannen zijn de taken en de minimale samenstelling van het actiecentrum / team Opvang en 
Verzorging beschreven en geconcretiseerd in aantallen deelnemende personen.  

In de gemeentelijke plannen zijn de taken en de minimale samenstelling van het actiecentrum / team CRIB 

beschreven en geconcretiseerd in aantallen deelnemende personen. 

 

Bevinding 
Landelijk worden de terminologieën voorlichting, opvang & verzorging en CRIB niet meer gehanteerd. 
In het vervolg van het document worden daarom de terminologieën uit de huidige planvorming 
gehanteerd. Dit zijn communicatie (i.p.v. voorlichting), opvang (i.p.v. opvang & verzorging) en SIS 
(i.p.v. CRIB). 
 
De taken en kernbezetting van de teams communicatie, opvang en SIS zijn omschreven in de 
volgende plannen: 

- Communicatie – Deelplan sectie communicatie hoofdstuk 3 en 4 
- Opvang – Draaiboek publieke zorg deel 2 
- SIS – Draaiboek informatie deel 2 en Handreiking regionale implementatie SIS (2.0). 

 
Of de kernbezetting voldoende zal zijn om gedurende een groot incident alle taken op te pakken, is 
moeilijk vast te stellen. Wel is de verwachting dat de standaard samenstelling van de teams 
toereikend zal zijn om de teams operationeel te maken en te starten met de basistaken.  
 
Normering  Antwoord  

Zijn de taken van de teams CRIB, voorlichting en Opvang en Verzorging 

communicatie, opvang en SIS beschreven? 

Ja 

Is de minimale samenstelling van de teams CRIB, Voorlichting en Opvang en 

Verzorging communicatie, opvang en SIS, geconcretiseerd in aantallen personen, 
beschreven en vastgesteld? 

Ja 

Is de beschreven minimale samenstelling van de teams CRIB, Voorlichting en 

Opvang en Verzorging communicatie, opvang en SIS realistisch gezien de inhoud 
en aard van de taken van deze teams? 

Ja 

Worden ten tijde van een ramp of crisis voldoende medewerkers opgeroepen voor 
het vervullen van de beschreven taken? 

Ja 

Bron:  
- Deelplan sectie communicatie 
- Draaiboek publieke zorg 
- Draaiboek informatie 
- Handreiking regionale implementatie SIS (2.0) 

 
 
 
3.2.2  Alarmering gemeentelijke teams 
 
Alarmering gemeentelijke teams B1 (uit Staat van de  rampenbestrijding van Inspectie J&V)  

De alarmering van de gemeentelijke teams begint zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf minuten nadat is 

opgeschaald naar de gemeentelijke crisisorganisatie. 

 
Bevinding 
Om 7.43 uur is GRIP 2 afgekondigd. Meteen om 7.43 uur is via OOV-alert de alarmering van de 
gemeentelijke functionarissen gestart. Om 8.50 uur is GRIP 4 afgekondigd. Ook hiervoor geldt dat 
direct de alarmering van de gemeentelijke functionarissen via OOV-alert is gestart.  
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Normering  Antwoord  

Start uiterlijk binnen vijf minuten de alarmering van de gemeentelijke teams, 

wanneer is opgeschaald naar het opschalingsniveau voor de gemeentelijke 
processen? 

Ja 

Bron:  
- Rapportage OOV- alert 

 
 
3.2.3  Continuïteit Gemeentelijke crisisorganisatie  
 
Continuïteit Gemeentelijke crisisorganisatie C1 (ui t Staat van de rampenbestrijding van 
Inspectie J&V) 

De gemeentelijke teams zijn in staat om gedurende een ramp of crisis onafgebroken te functioneren. 

 
Bevinding 
De continuïteit van de lokale teams is een verantwoordelijkheid van de zestien gemeenten en is niet 
meegenomen in deze documentenstudie.  
 
Normering  Antwoord  

Is er een document waarin de continuïteit van de gemeentelijke crisisorganisatie is 
geregeld? 

n.v.t. 

Is de continuïteit door de geschetste maatregelen voldoende geborgd? n.v.t. 

Is de gemeentelijke crisisorganisatie bij een incident in staat om voor de duur van 

de acute fase continu te kunnen functioneren? 

n.v.t. 

 
 
3.2.4  Opkomst 
 
Opkomst en toegang D1 (uit Staat van de rampenbestr ijding van Inspectie J&V) 

De opkomstlocaties voor de verschillende teams van de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie 

zijn beschreven. Daarbij zijn tevens uitwijklocaties benoemd.  

 

Gemeenten hebben beschreven hoe de toegang tot de opkomst- en uitwijklocaties wordt verschaft én hoe de 
controle op de toegang gedurende een crisis plaatsvindt. 

 
Bevinding 
In het ‘handboek sectie bevolkingszorg’ zijn onder hoofdstuk 1.8. de opkomstlocaties en uitwijklocaties 
benoemd voor het team bevolkingszorg (incidentgemeente). De lokale teams en het GBT komen op 
dezelfde locatie op als het team bevolkingszorg (in de incidentgemeente, tenzij anders bepaald). Voor 
de teams en het GBT gelden zodoende dezelfde uitwijklocaties. 
 
De locatie waar de stafsectie is opgekomen, was overeenkomstig de voorgeschreven opkomstlocatie, 
in gemeente Druten. Er kon, als dat nodig was, uitgeweken worden naar een uitwijklocatie. 
De incidentgemeente draagt er zorg voor dat de crisisruimten zijn ingericht en voorzieningen 24 uur 
per dag, 7 dagen in de week beschikbaar zijn voor de stafsectie en haar teams. De wijze waarop de 
gemeenten dit hebben georganiseerd is opgenomen in lokale planvorming. Geregeld vindt hierop een 
check plaats, dit regelen de AOV-en onderling. 
 
Normering  Antwoord  

Zijn opkomstlocaties van het (gemeentelijk of regionaal) beleidsteam, het Team 
bevolkingszorg en alle gemeentelijke teams beschreven in gemeentelijke plannen? 

Ja 

Zijn de teams ten tijde van een ramp, crisis of oefening ook op de beschreven 

opkomstlocatie opgekomen? 

Ja 

Zijn uitwijklocaties van het beleidsteam, het Team bevolkingszorg en alle teams Ja 
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beschreven in gemeentelijke plannen? 

Indien het niet mogelijk is gebruik te maken van de opkomstlocaties, wijken de teams 
dan uit naar de uitwijklocatie? 

N.v.t. 

Zijn er gemeentelijke documenten waaruit blijkt hoe de toegang tot deze locaties 

wordt verschaft en op welke wijze controle op toegang tijdens een crisis plaatsvindt? 

Ja 

Bron:  
- Handboek sectie bevolkingszorg, versie 1.17 
- Operationeel handboek Sectie bevolkingszorg, versie 1.18  

 
 

Opkomsttijden E1 (uit Staat van de rampenbestrijdin g van Inspectie J&V) 

Het team Voorlichting communicatie moet binnen dertig minuten in de kern kunnen functioneren. Bij het groot 
opschalen van de gemeentelijke kolom komen daarom één leidinggevende en minimaal twee medewerkers op 

binnen 30 minuten na afkondiging van opschaling volgens de criteria van de regio. Binnen 90 minuten dient de 
door de regio zelf vastgestelde minimum bezetting begonnen te zijn met de werkzaamheden. 

 
Bevinding 
In het deelplan sectie communicatie is de volgende kernbezetting van de sectie communicatie 
beschreven: 

- Algemeen commandant communicatie 
 
Direct na alarmering heeft de algemeen commandant via de groepsapp de taken verdeeld van de 
sectie. Ook de informatiecoördinator is gealarmeerd. Deze functionaris had een flinke reisafstand en is 
wel vertrokken en telefonisch gestart met zijn werkzaamheden, maar is niet voor het einde van de 
systeemtest opgekomen op locatie. Daarmee was het team niet compleet. 
Geen van de overige functionarissen was vervolgens binnen een half uur aanwezig op het ROC. Wel 
zijn zij aantoonbaar op afstand binnen 30 minuten begonnen met de uitvoering van werkzaamheden. 
De omgevingsanalyse werd al gemaakt en was beschikbaar voor het eerste ROT. De eerste berichten 
waren ook al gedeeld via sociale media en dus naar de buitenwereld zichtbaar. Onderstaande 
normeringen worden daarom met ja beantwoord.  
 
Normering  Antwoord  

Zijn binnen dertig minuten tenminste één leidinggevende en minimaal twee 

medewerkers van het team voorlichting communicatie begonnen met de 
werkzaamheden? 

Ja 

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

Ja 

Bron:  
- Rapportage OOV-alert  
- Waarneemformulier crisiscommunicatie 
- Groepsapp crisiscommunicatie 

 
 

Opkomsttijden E2 (uit Staat van de rampenbestrijdin g van Inspectie J&V) 

Bij het groot opschalen van de gemeentelijke kolom komen alle gemeentefunctionarissen met een functie in het 
proces Opvang & Verzorging op binnen negentig minuten na afkondiging van opschaling volgens de criteria van 

de regio. Het team Opvang en Verzorging is binnen 90 minuten, in de door de regio zelf vastgestelde minimale 

samenstelling, begonnen met de werkzaamheden. 

 
Bevinding 
Het team opvang heeft niet meegedaan aan de oefening. 
 
Normering  Antwoord  

Is het team Opvang en Verzorging binnen 90 minuten begonnen met de 
werkzaamheden in de door de regio zelf vastgestelde minimale samenstelling? 

n.v.t. 
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Opkomsttijden E3 (uit Staat van de rampenbestrijdin g van Inspectie J&V) 

Bij het groot opschalen van de gemeentelijke kolom komen alle gemeentefunctionarissen met een functie in het 
proces CRIB SIS op binnen 90 minuten na afkondiging van opschaling volgens de criteria van de regio. Het team 

CRIB SIS is binnen 90 minuten, in de door regio zelf vastgestelde minimale bezetting, begonnen met de 

werkzaamheden. 

 
Bevinding 
Het team CRIB SIS heeft niet deelgenomen aan de oefening. 
 

Normering  Antwoord  

Is het team CRIB SIS binnen 90 minuten, in de door de regio zelf vastgestelde 
minimale samenstelling, begonnen met de werkzaamheden? 

n.v.t. 

 
 
 
3.2.5  Taakuitvoering 
 
Het uitvoeren van adviezen en opdrachten F1 (uit St aat van de rampenbestrijding van Inspectie 
J&V) 

De gemeentelijke teams koppelen aan het Team bevolkingszorg terug tot welk resultaat een ontvangen opdracht 
of advies heeft geleid. 

 
Bevinding 
Tussen de medewerkers van de stafsectie Bz en de AC vindt terugkoppeling plaats over de uitgezette 
opdrachten en de voortgang daarop. Bijvoorbeeld terugkoppeling over het regelen van bussen door 
de stafsectie (team bevolkingszorg) richting het ROT. Dit was tegen het einde van de systeemtest 
vanwege onderbemensing van de sectie. 
 
Normering  Antwoord  

Koppelen de gemeentelijke teams het resultaat van ontvangen opdrachten / 
adviezen terug aan het Team bevolkingszorg? 

Ja 

 

Taakuitvoering gemeentelijke teams en Team bevolkin gszorg G1 (uit Staat van de 
rampenbestrijding van Inspectie J&V) 

De gemeentelijke teams en het Team bevolkingszorg voeren de aan hen toebedeelde taken effectief uit. Zij 
dienen de voorwaarden te scheppen waardoor:  

a. gemeentefunctionarissen bekend zijn met hun taak;  
b. uitvoeringsactiviteiten tussen de verschillende teams worden afgestemd;  

c. gemeentefunctionarissen een proactieve grondhouding ontwikkelen;  
d. de regionale aansturingstructuur (bijvoorbeeld ROT-TB-AC) duidelijk en bekend is;  

e. vergaderingen van de gemeentelijke teams en het Team bevolkingszorg gestructureerd verlopen;  
f. de effecten van logistieke problemen worden geminimaliseerd. 

 
Bevinding 
De medewerkers bevolkingszorg worden opgeleid en met enige regelmaat beoefend. Daarnaast 
maken zij gebruik van handboeken en taakkaarten waardoor de informatie ook terug te vinden is. 
De stafsectie bevolkingszorg (team bevolkingszorg) zorgt dat de activiteiten, acties en besluiten 
worden afgestemd tussen de verschillende teams.   
De functionarissen gingen zelf op zoek naar informatie, zo haalden ze uit LCMS de laatste incident 
informatie en gingen ze op zoek naar de ontbrekende gegevens over het aantal inwoners in Afferden. 
Het 1e overleg werd gestart door de voorzitter: de AC-Bz. De vergadering verliep gestructureerd: er 
was een kennismakingsronde en het doel en de aanpak van het overleg is besproken. 
Daarna is met behulp van LCMS  een gezamenlijk beeld gevormd en vervolgens zijn twee opdrachten 
die uit het ROT kwamen uitgewerkt in acties en besluiten. Er is geen beeld in LCMS bijgehouden. 
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 Normering  Antwoord  

Zijn gemeentefunctionarissen bekend met hun taak? Ja 

Worden uitvoeringsactiviteiten tussen de verschillende teams afgestemd? Ja 

Gaan medewerkers zelf op zoek naar informatie/opdrachten wanneer zij deze niet 

ontvangen? 

Ja 

Is de regionale aansturingsstructuur duidelijk en bekend? Ja 

Verlopen de vergaderingen van de gemeentelijke teams en het team 
bevolkingszorg gestructureerd? 

Ja 

Functionarissen ervaren geen logistieke problemen? Ja 

Met in achtneming van bovenstaande normeringen, worden de taken effectief 

uitgevoerd? 

Ja 

Bron:  
- Waarneemformulier teams bevolkingszorg 

 
 
 
3.2.6  Informatiemanagement 
 
H1. (uit Staat van de rampenbestrijding van Inspect ie J&V) 

De gemeentelijke teams hebben toegang tot een totaalbeeld van de ramp of crisis. 
Zo niet, dan ontvangen zij van het Team bevolkingszorg ten minste de gegevens uit het eigen beeld van het 

Team bevolkingszorg. 

 
Bevinding 
In LCMS is niet te zien dat door de sectie bevolkingszorg  het tabblad Bevolkingszorg is gevuld. De 
stafsectie bevolkingszorg zorgt dat de informatie met de verschillende teams wordt gedeeld. 
Er wordt dus wel een netcentrisch systeem gehanteerd en er wordt informatie uit gehaald maar geen 
informatie toegevoegd. 
 
Normering  Antwoord  

Wordt er een netcentrisch systeem gehanteerd waarop ook de gemeentelijke teams 
zijn aangesloten? 

Ja 

Zo nee, worden de gegevens uit het eigen beeld van het Team bevolkingszorg 
beschikbaar gesteld aan de gemeentelijke teams? 

n.v.t. 

Bron:  

- Waarneemformulier teams bevolkingszorg 
- LCMS 
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Conclusies en aanbevelingen 
 
Met deze evaluatie kijken we terug op het gesimuleerde incident en de bestrijding er van door de 
opgeschaalde multidisciplinaire crisisorganisatie van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). Deze 
evaluatie maakt het mogelijk om van het incident te leren. 
Daarnaast geeft het evalueren van het incident ons een beeld om na te gaan in hoeverre de VRGZ 
tegemoet komt aan het toetsingskader van het Ministerie van Justitie & Veiligheid (J&V).  
 
Op basis van het toetsingskader staan thema’s benoemd die centraal staan in deze evaluatie: 
organisatie, alarmering, opschaling, informatiemanagement en planvorming. 
De gemeentelijke crisisorganisatie wordt in het toetsingskader van J&V nadrukkelijk meegenomen. 
Daarom wordt in deze evaluatie daar, naast de multidisciplinaire crisisteams,  meer aandacht aan 
besteed dan aan andere monodisciplinaire onderdelen van de crisisorganisatie.  
 
Per thema van het toetsingskader staan de conclusies beschreven, met daaraan gekoppeld de 
aanbevelingen.  
 

1. Organisatie 
 
Conclusies:  
 

• In grote lijnen is de crisisorganisatie ingericht zoals voorbereid 
De crisisorganisatie is tijdens de systeemtest Hermes in grote lijnen ingericht zoals dit in de 
voorbereidende plannen is vastgelegd. Uitzondering hierbij waren in het ROT de opkomst van de 
sectie bevolkingszorg en de sectie communicatie. Deze waren niet compleet. 
 

• De opkomst en bezetting van de multidisciplinaire teams was niet geheel conform 
planvorming 

COPI: 
De deelnemers van het COPI bevonden zich aanvankelijk op de verkeerde plek. In het scenario stond 
expliciet aangegeven waar het COPI opgesteld moest worden. Deze informatie heeft de leden van het 
COPI niet tijdig bereikt, waardoor het eerste COPI overleg later plaatsvond. Het COPI bestond wel uit 
de vooraf afgesproken functionarissen; bij het eerste COPI overleg waren de IM-COPI en de OvD-Bz 
nog niet aanwezig. 
 
ROT: 
De leidinggevenden binnen het ROT zijn binnen de norm van 45 minuten na afkondiging van de 
opschaling volledig gestart met de eerste werkzaamheden. De overige secties van het ROT zijn met 
minimaal 1 medewerker, binnen de norm van 60 minuten, gestart met de uitvoering van hun taken. 
Met uitzondering van sectie Bevolkingszorg. Voor die sectie zijn er na de eerste alarmering geen 
medewerkers opgekomen. Na telefonisch contact vanuit de Algemeen Commandant Bz zijn er alsnog 
2 collega’s opgekomen. De teamleider preparatie nafase ROT bevolkingszorg is niet opgekomen. 
Door het ontbreken van deze functionaris en onderbezetting binnen de sectie verliepen de benodigde 
Bz processen traag. Vanuit de sectie communicatie ontbrak de informatie coördinator.  
 
RBT: 
De bezetting van het RBT was conform planvorming en de taken werden vervuld. Alle benodigde 
functionarissen waren aanwezig.  
 

• Goede samenwerking tussen de multidisciplinaire teams d.m.v. advisering 
De advisering vanuit COPI aan het ROT en vanuit het ROT aan het RBT vond plaats volgens de lijn 
Leider COPI – OL en de lijn OL - voorzitter RBT. De afstemmingslijnen waren kort, wat bijdroeg aan 
de beeld- en oordeelsvorming ten opzichte van de ontwikkeling van het incident.  
 
De complete terugkoppeling vanuit het RBT naar het ROT en van het ROT naar het COPI is er niet 
meer geweest vanwege het einde van de oefening. 
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Aanbevelingen:  
 
Onderdeel 
crisisorganisatie 

Aanbevelingen  

COPI - Haalbaarheid onderzoeken van tijdige opkomst COPI 
functionarissen IM en OvD-Bz. 

ROT - Optimale bezetting inrichten ROT functionarissen bevolkingszorg. 
RBT - Geen aanbevelingen. 
Bevolkingszorg - Krappe bezetting functionarissen bevolkingszorg en 

crisiscommunicatie optimaliseren (grotere pool, vrije instroom vs. 
hard piket). 

- Nieuwe visie en plan van aanpak bevolkingszorg implementeren 
(capaciteit, eigenaarschap, financiën).  

- Voor het beheer van bevolkingszorg invulling geven aan de 
afspraken die zijn gemaakt in 2015 met de gemeente 
secretarissen: 
 

Uitgangspunt:   
� De regionale pools zijn gevuld met gekwalificeerde, goed opgeleide 

en beoefende personen.  
 
Verantwoordelijkheden: 
� Eindverantwoordelijkheid Bevolkingszorg ligt bij 

gemeentesecretarissen; 
� Dagelijkse verantwoordelijkheid ligt bij coördinerend 

gemeentesecretaris; 
� Dagelijkse verantwoordelijkheid voor  uitvoering ligt bij het 

veiligheidsbureau en de AAC. 
 

Bron: Beheer Bevolkingszorg per 1 januari 2015.  
Liaison(s) vitaal - Geen aanbevelingen 
 
 

2. Alarmering 
 
Conclusies:  
 

• De GMK heeft vastgelegde criteria grootschalige alarmering toegepast 
De CaCo is 24/7 vrijgemaakt voor uitvoering van zijn/haar functie. De CaCo was dus al aanwezig 
tijdens het binnenkomen van de eerste telefoontjes (start van de systeemtest). Vanaf het moment dat 
werd opgeschaald naar GRIP 1 bleef de CaCo de regie houden.  
De alarmering verliep goed. Wel was er even onduidelijkheid over de melding om 2 keer naar GRIP 2 
op te schalen door de brandweer i.v.m. 2 incidenten.  
 

• Het Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem (GMS) was niet geheel voorbereid op de 
systeemtest.  

De centralisten moesten alle nieuw gemaakte incidenten starten met – Hermes. Alleen bleek dat de 
hoeveelheid voorbereide voertuigen/eenheden niet toereikend was voor de uitvoering van de test. Dit 
leidde tot een daadwerkelijke alarmering die vervolgens teruggedraaid moest worden. Dit kostte tijd en 
veroorzaakte onrust op de werkvloer. Bij de ambulancedienst veroorzaakte de alarmering in de 
systeemtestomgeving ook problemen.  
 

• Alarmering via OOV-alert en C2000 vertoonde kuren 
De platte tekst van OOV-alert sprak over Grip 3 terwijl Grip 4 gealarmeerd was in GMS. C2000 
vertoonde ook kuren. 
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• Respons op OOV-alert alarmeringen verloopt niet optimaal 
Na mondelinge evaluaties en een analyse uit de OOV-rapportages is gebleken dat alarmering middels 
OOV-alert niet optimaal verloopt. Er zijn onduidelijkheden over hoe te reageren op de alarmering en 
hoe om te gaan met meerdere oproepen.  
 

• De GMK heeft succesvol functionarissen uit andere organisaties gealarmeerd 
In het GMK-rapport zijn de alarmering en de momenten dat vanuit de meldkamer contact werd gelegd 
met functionarissen van andere organisaties vastgelegd. Het gaat hier om Defensie, Waterschap en 
Liander. Ook is contact geweest met Rijkswaterstaat.   
 
Aanbevelingen:  
 
Onderdeel 
crisisorganisatie 

Aanbevelingen  

GMK - Bij een systeemoefening de juiste hoeveelheid 
voertuigen/eenheden voorbereiden in het GMS. 

- Testen alarmering in de systeemtest omgeving. 
- Check alarmering OOV-alert (met name de opschaling van GRIP2 

naar GRIP4) en C2000. 
- In algemene zin “wanneer en hoe te reageren op een OOV alert 

oproep” onder de aandacht brengen bij alle crisisfunctionarissen en 
het proces hoe om te gaan bij afwijkingen goed vast te leggen. 

- Voor de evaluatie van de systeemtest waren er 2 waarnemers 
aanwezig op de meldkamer. 1 waarnemer voor de CaCo en 1 voor 
alle disciplines. Het volledig tegelijkertijd waarnemen van de 3 
disciplines op de meldkamer bleek nauwelijks haalbaar. Advies om 
2 of 3 waarnemers bij de verschillende tafels (disciplines) te zetten. 

 
 

3. Opschaling  
 
Conclusies: 
 

• COPI later gestart 
De deelnemers van het COPI bevonden zich aanvankelijk op de verkeerde plek. Hierdoor werd bijna 
een half uur later dan de norm gestart met het eerste COPI overleg. Het eerste motorkapoverleg vond 
wel tijdig plaats en de COPI functionarissen zijn dus op tijd gestart met hun werkzaamheden. 
 

• Afwijkende opkomsttijden 
In het handboek crisiscommunicatie van de VRGZ staan andere opkomsttijden benoemd dan de 
normering in het toetsingskader. Tevens beginnen functionarissen crisiscommunicatie vaak al op 
afstand (aanrijdend) met de uitvoering van hun taak, voordat zij aanwezig (kunnen) zijn op het ROC. 
Dit geldt ook voor de IM-ROT. Op landelijk niveau is hier ook aandacht voor gevraagd in het kader van 
de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s.  
 

• Tijdig gestart met de eerste werkzaamheden, m.u.v. de sectie bevolkingszorg 
De leidinggevenden binnen het ROT zijn binnen de norm van 45 minuten na afkondiging van de 
opschaling volledig gestart met de eerste werkzaamheden. 
De algemeen commandant communicatie evenals haar waarnemer waren niet binnen de norm van 30 
minuten aanwezig op het ROT (vanwege reisafstand) maar hebben taken al eerder aantoonbaar 
opgestart.  
 
De overige secties van het ROT zijn met minimaal 1 medewerker, binnen de norm van 60 minuten, 
gestart met de uitvoering van hun taken. Met uitzondering van sectie Bevolkingszorg. Voor die sectie 
zijn er na de eerste alarmering geen medewerkers sectie gemeenten opgekomen. Na telefonisch 
contact vanuit de AC zijn er 2 collega’s opgekomen. De teamleider preparatie nafase ROT 
bevolkingszorg is niet opgekomen. Door het ontbreken van deze functionaris en onderbezetting 
binnen de sectie verliepen de benodigde Bz processen traag. De stafsectie bevolkingszorg (team 
bevolkingszorg) in de incidentgemeente Druten is binnen de norm van 90 minuten na afkondiging 
opschaling gestart met de uitvoering van hun taak.  
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Aanbevelingen:  
 
Onderdeel 
crisisorganisatie 

Aanbevelingen  

Algemeen  - Vanwege het einde van de systeemtest heeft er niet overal een 
terugkoppeling plaatsgevonden. Ook de overdracht aan de staande 
organisatie (nafase) is niet ter sprake gekomen. In een volgende 
oefening hier expliciet aandacht aan besteden.  

Crisiscommunicatie - Aandacht vragen voor de haalbaarheid van de bestaande 
normeringen opkomsttijden in het kader van de evaluatie van de 
Wet Veiligheidsregio’s.  

Bevolkingszorg - Krappe bezetting functionarissen bevolkingszorg en 
crisiscommunicatie optimaliseren (grotere pool, vrije instroom vs. 
hard piket). 

 
 

4. Informatiemanagement 
 
Conclusie: 
 

• De organisatie van het  informatiemanagement verliep volgens plan 
Tijdens de oefening werd gewerkt zoals in de planvorming is aangegeven. De regie van het 
totaalbeeld lag bij de CaCo op de meldkamer. Zodra het COPI operationeel was, werd de regie 
overgenomen (in eerste instantie door de leider COPI), na opkomst IM-COPI door deze functionaris. 
Toen GRIP 2 werd afgekondigd, nam de IM-ROT de regiefunctie over. Het totaalbeeld werd 
grotendeels bijgehouden en continu aangepast met nieuwe informatie en het verloop van het incident.  
 

• De informatievoorziening via LCMS was niet volgens planvorming 
In het netcentrisch systeem, LCMS, wordt het totaalbeeld bijgehouden. Alle vereiste partijen zijn daar 
op aangesloten. De meldkamer, het COPI en het ROT hielden een eigen beeld bij in het LCMS. In 
LCMS is niet zichtbaar dat de stafsectie bevolkingszorg een eigen beeld bijhoudt. Uit waarneming 
blijkt dat dit analoog (whiteboard/flip-over) werd opgepakt. 
 
LCMS was in eerste instantie niet benaderbaar door een netwerkstoring. Hierdoor liep het continu 
actueel en delen van het totaalbeeld danwel de eigen beelden problemen op.  
Rond 9:00 uur kon LCMS weer gebruikt worden. Dat is 10 minuten na opschaling GRIP 4.   
Om 09:12 uur was een eerste beeld beschikbaar in LCMS. Na het tweede ROT overleg (9:40 uur) 
stond alle informatie goed in LCMS. 
 

• Het eigen beeld was niet geheel compleet 
Het eigen beeld moet o.a. bestaan uit de beschikbare gegevens over de ontwikkelingen en effecten 
van een incident. De (kwalitatieve) mate waar hieraan voldaan werd wisselt per team. Met name de 
(ontwikkeling) van effecten is niet voldoende in het beeld teruggekomen. Dat dit wel besproken is blijkt 
uit de opgenomen oordeelsvorming en acties/besluiten. Deze acties/besluiten werden overigens niet 
overal bijgehouden en de formulering (waaronder adressering, tijdstip, motivatie, anticipatie) kon 
beter. Een (scenario gebaseerd) plan van aanpak voor de incidenten is niet zichtbaar in LCMS 
teruggekomen. 
 
De eerste incidentlocatie is niet op de juiste plaats geplot. Zo sprak het ROT in haar oordeelsvorming 
over 3 COPI’s. Deze zijn zowel in het ROT beeld als meldkamer en COPI tabbladen niet als zodanig 
terug te vinden. Het ROT heeft wel alle cruciale informatie tot haar beschikking gehad om goede 
afwegingen te kunnen maken voor het effectgebied.  
 
In het RBT heeft de OL het beeld geschetst (conform het Regionaal Crisis Plan). 
Besluiten die zijn genomen op basis van dit beeld zijn verwerkt in LCMS. 
 

• Opkomst en bezetting IM-COPI  kwetsbaar 
De opkomst van een IM-COPI is bij dit gesimuleerde incident kwetsbaar gebleken. Binnen een pool 
van 15 IM’ers COPI is er 1 IM’er opgekomen, pas na de 2e alarmering.  
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Aanbevelingen:  
 
Onderdeel 
crisisorganisatie 

Aanbevelingen  

Algemeen 
informatiemanagement 

- Tijdens oefeningen de stafsecties  ROT actiever laten werken met 
LCMS, zeker met de verbeterde infrastructuur op het nieuwe ROC. 

- Her instructie over eigen beeld bijhouden in LCMS voor alle secties 
(formulering, effecten, etc.). 

- In 2017 heeft er een inventarisatie plaatsgevonden  om de 
knelpunten binnen het domein van informatiemanagement 
inzichtelijk te maken, op basis hiervan is het  “Inrichtingsplan 
Netcentrisch Werken” opgesteld.  Dit plan dient ten uitvoer 
gebracht worden.  

COPI - Haalbaarheid onderzoeken om  invulling van de functie IM-COPI 
middels een vast piket te organiseren. 

ROT - Zorg voor een stabiele, betrouwbare ICT-omgeving in het ROC. 
- Instrueer de secties uniform over hoe LCMS gevuld dient te 

worden (onderdeel van het Inrichtingsplan Netcentrisch Werken). 
RBT - Zorg voor een stabiele, betrouwbare ICT-omgeving in het ROC. 
Bevolkingszorg - Oefen met LCMS, maak afspraken wie wat in het tabblad 

bevolkingszorg schrijft. 
- Spreek af hoe tijdens een inzet inzichtelijk wordt gemaakt voor 

functionarissen van bevolkingszorg wie, waar en waarvoor aan het 
werk is binnen bevolkingszorg.  

 
 

5. Planvorming 
 
Conclusie: 
 

• Actuele plannen en convenanten t.b.v. crisisbeheersing zijn aanwezig, uitgezonderd 
telecommunicatie 

Zowel het regionale beleidsplan, het regionale risicoprofiel en de oefenplannen zijn actueel. De 
veiligheidsregio heeft convenanten afgesloten met meerdere vitale partners, een convenant op het 
gebied van telecommunicatie ontbreekt nog. Er is op landelijk niveau een convenant in voorbereiding. 
 

• Het evalueren van incidenten en oefeningen verdiend de nodige aandacht 
In 2018 is de borging van uitgezette actiepunten vanuit evaluaties niet optimaal geweest vanwege 
ondercapaciteit.  
 

• Door grote kwalitatieve verschillen in ingevulde waarneemformulieren is het evalueren 
van de oefening niet gemakkelijk geweest 

Niet alle ingevulde waarneemformulier waren compleet en/of gaven antwoord op de vragen die 
gesteld waren. Dit bemoeilijkte het evalueren van de oefening omdat niet alle feiten bekend waren. 
 

• Door te werken met het (verouderde) toetsingskader is de evaluatie niet volledig tot zijn 
recht gekomen. 

Door gebruik te maken van het (verouderde) toetsingskader in deze evaluatie is er vastgehouden aan 
een bepaald stramien waardoor niet alles aan bod is gekomen en/of een vertekend beeld geeft door 
de groene en rode normeringen. Inmiddels is er een nieuw toetsingskader (4.0) wat het evalueren van 
komende incidenten, oefeningen en systeemtesten eenvoudiger gaat maken.  
 
Aanbevelingen:  
 
Onderdeel 
crisisorganisatie 

Aanbevelingen  

Algemeen - Sluit een convenant af op het gebied van telecommunicatie. 
- Het multidisciplinair Leeragentschap gaat in 2019  actiever  sturen 

om bij de operationeel leidinggevenden en de onderdelen van de 
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hoofdstructuur ( GMK, COPI, ROT en BT) terugkoppelingen te 
krijgen na GRIP incidenten en oefeningen. Tevens worden deze 
vertaald naar concrete leerpunten. 

- Systeemtest en oefeningen laten waarnemen door kwalitatief goed 
opgeleide waarnemers die werken volgens een duidelijke 
systematiek, op basis van vastgestelde evaluatiecriteria (volgens 
toetsingskader 4.0). 

- De leerpunten vanuit de conclusies en aanbevelingen meenemen 
in de volgende oefencyclus en systeemtest. 

- Het toetsingskader 4.0 gebruiken bij waarnemingen en evaluaties 
van oefeningen.  

- Middels het Veiligheidspaspoort het doorontwikkelen van de 
verdere digitalisering van registraties. Hiermee worden de huidige 
processen vereenvoudigd. 

 
 

6. Gemeentelijke crisisorganisatie 
 
Conclusie: 
 

• De inzet van de gemeentelijke crisisorganisatie is deels wel en deels niet volgens 
afspraak verlopen 

In de handboeken en draaiboeken is beschreven hoe de gemeentelijke crisisorganisatie is geregeld.  
Binnen de sectie Bz was er onderbemensing en is er aandacht besteedt aan de hoogste prioriteiten. 
Dit was o.a. het inschakelen van SIS. Door onbekendheid met de procedures duurde dit lang.  
 
In LCMS is niet te zien dat door de sectie bevolkingszorg  het tabblad Bevolkingszorg is gevuld. De 
stafsectie bevolkingszorg zorgt dat de informatie met de verschillende teams wordt gedeeld. 
Er wordt dus wel een netcentrisch systeem gehanteerd en er wordt informatie uit gehaald maar geen 
informatie toegevoegd. 
 
Binnen de sectie crisiscommunicatie heeft de algemeen commandant direct na alarmering via de 
groepsapp de taken verdeeld en alle acties uitgezet bij de desbetreffende functionarissen. De 
informatiecoördinator is niet voor het einde van de systeemtest opgekomen op locatie. Daarmee was 
het team niet compleet. Geen van de overige functionarissen was binnen een half uur aanwezig op 
het ROC. Wel zijn zij aantoonbaar op afstand binnen 30 minuten begonnen met de uitvoering van 
werkzaamheden. De omgevingsanalyse werd al gemaakt en was beschikbaar voor het eerste ROT. 
De eerste berichten waren ook al gedeeld via sociale media en dus naar de buitenwereld zichtbaar.  
Enige vertraging in het uitvoeren van enkele taken werd opgelopen door onervarenheid bij de adviseur 
publieksinformatie (niet geheel bekend met de inhoud van haar taakkaarten) en de webredacteur 
(benodigde tijd voor het publiceren van een Q&A op de site).  
 
Aanbevelingen:  
 
Onderdeel 
crisisorganisatie 

Aanbevelingen  

Stafsectie bevolkingszorg 
(Team bevolkingszorg) 

- Oefen met LCMS, maak afspraken wie wat in het tabblad 
bevolkingszorg schrijft. 

Sectie bevolkingszorg - Herinstructie/structureel oefenen met de procedures rondom SIS. 
- Borgen structuur bevolkingszorg binnen de crisisorganisatie; ook 

indien een functionaris weinig ervaring heeft met crises.  
- Krappe bezetting functionarissen bevolkingszorg optimaliseren 

(grotere pool, vrije instroom vs. hard piket). 
Sectie communicatie - Extra scholing voor de webredacteur. 

- Herinstructie taakkaarten voor de adviseur publieksinformatie. 
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Bijlagen 
 
Bijlage A 
 

Afkortingen 
 
AAC  Adviesraad adviseurs crisisbeheersing 
AC Bz   Algemeen commandant bevolkingszorg  
AGS  Adviseur gevaarlijke stoffen 
Bz  Bevolkingszorg 
CaCo  Calamiteitencoördinator 
COPI  Commando plaats incident 

CRIB  Centraal Registratie en Inlichtingen Bureau 
FIR  First impression report  
GBT  Gemeentelijk beleidsteam 
GHOR   Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio 

GMK   Gemeenschappelijke meldkamer 
GMS  Geïntegreerd meldkamer systeem  
GRIP   Gecoördineerde regionale incidentenbestrijdingsprocedure 
HIN  Hoofd informatie 

HON  Hoofd ondersteuning 
HOvD  Hoofd officier van dienst 

HOZ  Hoofd omgevingszorg 
HPP  Hoofd pers- en publieksvoorlichting 
HPZ  Hoofd publieke zorg 

IC  Informatie coördinator 
IM  Informatie Management 

LCMS   Landelijk crisismanagement systeem 
MKO  Motorkap Overleg 

OL  Operationeel leider 
OOV-alert Alarmeringscomputer Openbare orde en veiligheid 
OvD-B    Officier van dienst brandweer  
OvD-Bz   Officier van dienst bevolkingszorg 

OvD-G   Officier van dienst geneeskundig 
OvD-P   Officier van dienst politie 

OvD-RWS Officier van dienst Rijkswaterstaat 
PSH  Psychosociale hulpverlening  

RBT  Regionaal beleidsteam 
ROC  Regionaal operationeel centrum 
ROT  Regionaal operationeel team 

RWS  Rijkswaterstaat 
SIS  Slachtofferinformatie systematiek (verwanteninformatie; voormalig CRIB) 

VR  Veiligheidsregio 
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Bijlage B 
 
Scenario 

 
Het scenario speelt zich af op de Maas en Waal weg (N322)  tussen de het viaduct Betenlaan en 
afslag Druten. In de vroege ochtend ontstaat er zeer dichte mist en op verschillende plaatsen ontstaan 
aanrijdingen. Bij deze aanrijdingen zijn veel slachtoffers en voertuigen betrokken. Het eerste ongeval 
wordt gemeld t.h.v. het Texaco tankstation, er ontstaat brand onder een hoogspanningsleiding en een 
vrachtwagen met een brandbare en giftige lading daar vlakbij lekt. Dit geeft effecten naar het nabij 
gelegen Afferden. Even later ontstaat er bij de afslag Druten ook een kettingbotsing en tot slot in de 
buurt van afslag Deest een flinke klapper met een bus met schoolkinderen op weg naar de Efteling.  

 
Meteo gegevens:  
Start: 
� Kans op zeer dichte mistbanken;  op sommige momenten zicht < 50 m  
� 5 graden Celsius 
� Droog volledig bewolkt. 
� Zuid Oosten wind, 150/160 graden, windsnelheid 2 m/s 
Meteoverwachting: 
� De mistbanken trekken de komende 2 uur geleidelijk weg, rond 9.00 uur neemt de wind iets in 

kracht toe na 4 m/s.   
� Er wordt geen neerslag verwacht de komende 6 uur, de temperatuur stijgt geleidelijk naar  9 0C.  
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Bijlage C 
 
Bronnen 
 
Onderstaande documenten zijn gebruikt voor het onderzoek en de beantwoording van de vragen in het 

toetsingskader. De documenten zijn op te vragen bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en V&R. 
 

Regionale planvorming 

• Beleidsplan Multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen  2016-2019 

• Continuïteitsplan, 11 maart 2014 

• Convenant voor regionale samenwerkingsafspraken tussen de Drinkwatersector, veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid, en Politieregio Gelderland-Zuid  

• Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen de veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Rijkswaterstaat 

Oost Nederland en het Waterschap Rivierenland 

• Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Politie-eenheid 

Oost-Nederland en Netbeheerders van Gas en Elektriciteit  

• Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Politie-eenheid 
Oost-Nederland en Defensie  

• Deelplan sectie communicatie 

• Draaiboek informatie 

• Draaiboek publieke zorg 

• Fallback procedure v1.1, juni 2013 

• Handboek OvDBz 

• Handboek sectie bevolkingszorg, versie 1.17 

• Handreiking regionale implementatie SIS (2.0) 

• Jaarplan multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen 2018 

• Landelijk Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen veiligheidsregio’s, Politie en ProRail 

• Multidisciplinair handboek informatiemanagement veiligheidsregio Gelderland-Zuid 

• Operationeel handboek Sectie bevolkingszorg, versie 1.18 

• Project Risicoprofiel veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2016-2019 

• Regionaal Beleidsplan 2016-2019 

• Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid, versie 1.2., 27 januari 2014 

• Zakboek Crisisorganisatie VRGZ 2014 
 
Documenten verzameld na de uitvoering van de systee mtest 

• Waarneemformulieren 

• Intekenlijst ROT en RBT 

• LCMS 

• GMS 

• GMK-rapport 

• Rapportages OOV-alert  

• Informatie uit telefoons (WhatsApp en belhistorie) 

• Reacties deelnemers op concept versie 1.0  
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Bijlage D 
 
Organisatie bevolkingszorg 

 


