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Multinieuws

Crisisorganisatie al  
een half jaar in touw
 
12 maart 2020 schaalde de Veiligheidsregio op naar GRIP4  
vanwege het coronavirus. Helaas heeft corona Nederland  
en daarmee ook Gelderland-Zuid nog steeds in haar greep.  



Sinds begin september komen zowel het 
Regionaal Operationeel Team (ROT) als het 
Regionaal Beleidsteam (RBT) weer wekelijks  
bij elkaar. In de zomerperiode vergaderde het 
ROT en het RBT minder. Nu heeft de situatie  
in Nederland zich dusdanig ontwikkeld, dat  
de crisisorganisatie weer vol in touw is. We zijn 
dus een flexibele crisisorganisatie die op- en 
afschaalt naar gelang de situatie daarom vraagt.

Een kleine impressie van de activiteiten  
van de afgelopen weken:

•  Consultatie en afkondiging van twee 
nieuwe noodverordeningen (elke pers-
conferentie leidt tot een aanwijzing  
van de Minister en een gewijzigde 
noodverordening).

•  Diverse mondelinge en schriftelijke 
waarschuwingen en zelfs enkele 
sluitingen van horecagelegenheden  
of voetbalclubs.

•  Enkele ontheffingen voor introductie-
activiteiten voor studenten.

•  En extra focus op risico- en crisiscommu-
nicatie als het gaat om testen op corona; 
thuisquarantaine bij klachten, de start van 
het competitieseizoen en aanscherping 
van de landelijke maatregelen.

•  Visuals gericht op jongeren, gezien de 
oplopende besmetting in deze groep.  
In samenwerking met hogeschool, uni-
versiteit en ROC werden deze verspreid. 

Weer vaker vergaderingen
Als crisisorganisatie hebben we moeten 
constateren dat het de afgelopen maanden 
drukker is geworden in onze samenleving.  
De cijfers van het aantal besmettingen in 
Gelderland-Zuid laten gelukkig (nog) een 
beheersbaar beeld zien, zeker als we dit 
afzetten tegen bijvoorbeeld de landelijke 
cijfers en die van de Veiligheidsregio 
Amsterdam-Amstelland. Maar duiding van  
dit regionale beeld, vooruitkijken en scenario- 
denken, vragen erom om weer wekelijks te 
vergaderen.

Tussentijds evalueren
In het kader van leren en het voorbereid zijn 
op mogelijke nieuwe ontwikkelingen, vinden 
er inmiddels ook verschillende tussentijdse 
evaluaties plaats. Binnen de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid voert het COT Instituut voor 
Veiligheids- en Crisismanagement (COT) een 
tussentijdse evaluatie uit van het multidisci-
plinaire crisismanagement. Ook is het COT 
gevraagd twee verdiepende evaluaties uit  
te voeren: voor de GHOR (de geneeskundige 
tak) en voor Bevolkingszorg (de taken van de 
gemeenten op het gebied van crisisbeheersing). 

Op 12 maart 2020 schaalden we op naar GRIP4. Inmiddels zijn we al 69 ROT-vergaderingen  
en 23 RBT-vergaderingen verder en heeft corona nog steeds zijn greep op de samenleving.  
Een inkijk in de werkzaamheden van de crisisorganisatie in de laatste weken.    

Een half jaar GRIP4 door corona
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GRIP1: incident met gevaarlijke  
stoffen in Beuningen
Het vleesverwerkingsbedrijf Henri van de 
Bilt B.V. was woensdagavond 2 september 
het toneel van een GRIP1. Door het samen-
komen van twee stoffen ontstond er een 
chemische reactie. 

De (gemengde) stof in het vat begon daar-
door te dampen. Het vat is snel door een 
medewerker van het bedrijf naar buiten 
gereden, maar doordat in het gebouw op 
dat moment zo’n 40 medewer kers aan het 
werk waren en de ernst van de situatie nog 
niet direct duidelijk was, werd er door de 
meldkamer ambulance groots opgeschaald.

Ondanks dat  
het beeld van  
het incident  
zeer ernstig  
leek, met tien 
ambulances,  
een traumaheli  
in de lucht en een  
aantal brandweer -  
wagens, viel het qua  
slachtoffers gelukkig relatief mee:  
tien mensen zijn gezien door de ambulance  
en twee mensen zijn uiteindelijk naar het 
ziekenhuis vervoerd.

GRIP1: gaslek in Weurt
Wat begon als een prio2-melding over een 
vreemde geur, eindigde donderdagochtend  
23 juli als een GRIP1 waarbij enkele bewoners 
hun huizen tijdelijk moesten verlaten. 

De aanleg van glasvezel was vermoedelijk  
de oorzaak geweest van een gaslek, waarbij  
het gas zich via het riool verspreidde. In de 
betref fende woningen viel de zogenoemde  
LEL-waarde (Lower Explosion Limit) nog mee, 
maar in het riool was de waarde zo gevaarlijk 
dat er besloten werd op te schalen naar een 
GRIP1.

Het CoPI ter plaatse had de primeur om te 
werken in de spiksplinternieuwe mobiele 
commando unit (de vervanger van de CoPI-
bak). In deze unit heeft twee keer multi-
afstemming plaatsgevonden. Na twee uur  
was het gaslek door Liander gevonden  
en kon er snel afgeschaald worden.
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Steeds vaker code geel of oranje door storm, maar ook droogte door het grote neerslag-
tekort. In heel Nederland, maar ook zeker in onze regio zien we steeds vaker de gevolgen 
van extreem weer. Nijmegen en omgeving is zelfs één van de droogste gebieden van 
Nederland. In ons Risicoprofiel en daarmee het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 is extreem 
weer en de gevolgen ervan daarom een belangrijk thema. Op welke manier houden we ons 
bezig met dit thema?

Storm, droogte en hevige regenval

Droogte, natuurbrandrisico en lage 
waterstand
Door klimaatverandering valt er steeds  
min der regen in Nederland. Dit veroor zaakt 
een neerslagtekort. Natuurgebieden wor-
den daardoor kurkdroog en daarmee is het 
risico op een natuurbrand een stuk groter. 
Om natuurbranden te voorkomen of zo snel 
mogelijk te kunnen blussen, waarschuwen 
we onze inwoners. Dit doen we door 
gezamenlijk met de andere Gelderse 
veiligheidsregio’s op te schalen naar ‘fase 2’. 
Fase 2 houdt in dat we vragen inwoners 
extra alert te zijn in natuur gebieden. 
Daarnaast rukt de brandweer met een extra 
tankautospuit en een speciale natuurbrand-
wagen uit wanneer er een natuurbrand 
gemeld wordt in het natuurgebied rondom 
Nijmegen, Heumen en Berg en Dal.     
 
Meer informatie over natuurbrandrisico? 
Ga naar natuurbrandrisico.nl

Hittegolven en waterverbruik
Naast minder regen, is het ook steeds 
langere periodes heet in Nederland. 
Afgelopen jaren werden er meerdere 
weerrecords gebroken. Zo was het vorige 
week nog de warmste Prinsjesdag ooit.  
Het grondwaterpeil zakt daardoor.  
In onze regio komt veel drinkwater vanuit 
het grondwater. Inwoners vullen tijdens 

zo’n hittegolf graag het zwembadje  
in hun achtertuin of sproeien de tuin  
zodat planten en gras mooi groen blijven.  
De vraag naar drinkwater neemt in zo’n 
periode echter zó veel toe, dat water-
bedrijven de vraag op deze piekmomenten 
bijna niet meer aankunnen. In samen-
werking met Vitens communiceren we in 
zo’n hete periode daarom over het zuinig 
omgaan met drinkwater. 

Drukte op de meldkamer
Van omgevallen bomen en losgeraakte 
dakpannen, tot losliggende putdeksels en 
ondergelopen kelders: stormen die overlast 
veroorzaken komen ook steeds vaker voor. 
Inwoners bellen dan al snel 112 om een hulp 
te zoeken voor de storm-of wateroverlast. 
Daardoor raakt de meldkamer overbelast. 
In sommige gevallen bel je niet de brand-
weer via 112, maar het spoednummer van 
de gemeente of handel je zelf.  
In oktober gaan we onze  
inwoners helpen te  
leren herkennen wie  
ze wanneer bellen.  
Dat doen we door  
ze op Facebook en  
Instagram korte  
vragen te laten  
beantwoorden in  
de vorm van een quiz. 
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https://www.gelderlander.nl/nijmegen/nergens-is-het-nu-zo-droog-als-in-de-liemers-en-rond-nijmegen-dit-is-de-nieuwe-werkelijkheid~ae0dbffd/
https://www.gelderlander.nl/nijmegen/nergens-is-het-nu-zo-droog-als-in-de-liemers-en-rond-nijmegen-dit-is-de-nieuwe-werkelijkheid~ae0dbffd/
https://www.vrgz.nl/voor-partners/beleidsdocumenten-vrgz/
https://www.natuurbrandrisico.nl


Brandweerpost Culemborg oefende maandag-
avond 14 september met de onderwerpen 
energietransitie, TS-Flex en THV-Basis.  
Bij oefening over energietransitie stonden 
zonnepanelen centraal. 

Er werd stilgestaan bij de verschillende soorten 
systemen. Ook kwamen de mogelijke risico’s 
aan bod die ontstaan bij een inzet van de 
brandweer bij een brand met zonnepanelen. 
De groep die met TS-Flex oefende leerde meer 
over de inzet van vier manschappen tijdens een 

Post Geldermalsen oefende 5 september  
met het nieuwe materieel voor het groot-
water trans portsysteem. In juni waren deze 
systemen al geleverd. 

Ondertussen zijn de kerninstructeurs opgeleid. 
Zij konden nu aan de slag met het opleiden  
en trainen van de manschappen bij de posten 
Beneden-Leeuwen en Geldermalsen. 
Burgemeester Servaas Stoop van West Betuwe, 
waar post Geldermalsen onder valt, was onder 
de indruk van het mooie samenspel tussen 
mens en materiaal. Dat motiveerde de brand-
weerlieden van post Geldermalsen om goed 
van start te kunnen met de nieuwe systemen!

Op 12 september oefenden de collega’s  
van post Beneden-Leeuwen ook met succes, 
waardoor ook bij deze post het nieuwe 
systeem operationeel is.

uitruk in plaats van de gebruikelijke zes. De 
laatste groep oefende met de basisprincipes 
van het optreden bij verkeersongevallen. 

Burgemeester Van Grootheest keek mee met 
de drie oefenende groepen. Hij sprak vervol-
gens zijn waardering uit over de professionele 
manier van werken. Hij was trots dat er een 
goede en gemotiveerde club mensen is  
die 365 dagen per jaar 24/7 klaarstaat voor  
de Culemborgse gemeenschap. Een mooie 
opsteker voor de manschappen in Culemborg!

Oefenavond Culemborg

Eindoefening Grootwatertransport  
in Geldermalsen en Beneden-Leeuwen
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Colofon

Eindredactie en coördinatie  Nina den Elzen  
Redactie  Arnie Loos, Annemarie Koop en  
Nina den Elzen
Fotografie  VRGZ tenzij anders vermeld
Vormgeving  Deel 2 ontwerpers, Nijmegen

Multinieuws is de digitale nieuwsbrief van de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid (VRGZ) en wordt verzonden aan bestuurders,  
partners in veiligheid en andere betrokkenen bij de crisisbeheersing  
en rampenbestrijding in Gelderland-Zuid. Multinieuws ook ontvangen?  
Meld je dan hier aan. 

Wil je tijdens een groot incident weten wat er aan de hand is en  
wat je moet doen? Volg dan @CrisisGLZ op Twitter of Facebook.  
Op LinkedIn kun je ons volgen voor nieuws, vacatures en activiteiten 
en op Instagram kun je een kijkje achter de schermen nemen.

Ambulancezorg

BRANDWEER

Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid

11 nieuwe 
ambulancevoertuigen  
in aanbouw

Naar verwachting worden de 11 nieuwe ambulances  
in september opgeleverd. Een paar nieuwe ‘features’  
van deze voertuigen op een rij:
•  Een nieuwe lichtbalk aan  

de voor- en achterzijde voorzien van  
een nieuw opvallend flitspatroon.

•  Daar waar het mogelijk is,  
zijn de lampen in LED uitgevoerd.

•  Voorzien van een Stryker  
Powerload elektrische brancard.

•  Striping conform laatste versie  
van de OOV-striping  
Ambulancehuisstijl.

•  360 graden camera die rondom  
het voertuig kan filmen.

https://veiligheidsregio-gelderland-zuid.email-provider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=nntqwltwiq&l=pb9jrwxedn
https://twitter.com/CrisisGLZ
https://www.facebook.com/CrisisGLZ/
www.linkedin.com/company/18138080
http://www.instagram.com/VeiligheidsregioGZ

