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Intelligente lockdown

Op 12 maart 2020 voert de regering de zoge
noemde ‘intelligente lockdown’ in, om het 
virus maximaal onder controle te houden,  
de zorg niet te overbelasten en kwetsbare 
mensen in de samenleving te beschermen. 

Aanvullende maatregelen

In maart 2020 voert de regering aanvullende 
maatregelen in. Scholen, kinderdagverblijven, 
horeca en sportclubs gaan op 16 maart dicht.  
Op 20 maart worden verpleeghuizen en klein
schalige woonvormen in de ouderen zorg 
gesloten voor bezoekers. Op 23 maart volgt een 
verbod op groepsvorming in de publieke ruimte 
en op evenementen met een vergun ningsplicht. 
Casino’s, speelhallen, kappers zaken en nagel
salons moeten hun deuren sluiten en het uit
oefenen van contact beroepen wordt verboden, 
voor zover er geen 1,5m afstand tot de klant 
gehouden kan worden.

Eerste besmetting in Gelderland-Zuid

In GelderlandZuid wordt de eerste besmetting 
op 4 maart 2020 vastgesteld in de gemeente 
Zaltbommel. Vanwege de impact van de corona
crisis en de bestuur lijke en operationele vraag
stukken besluit de voorzitter van de Veiligheids
regio Gelderland  Zuid op 12 maart 2020 om op  
te schalen naar GRIP 4. 

Noodverordening

In het Regionaal Beleidsteam van de regio 
Gelderland Zuid wordt op 14 maart de eerste 
Noodverordening COVID 19 vastgesteld. In 
dezelfde maand volgen nog twee noodveror
deningen. In deze noodverordeningen zijn 
de landelijk aangekondigde maatregelen, 
vertaald in de aanwijzing van de Minister van 
Volks gezondheid Welzijn en Sport, concreet 
uitgewerkt.

Voorzichtig meer ruimte

Vanaf 29 april mogen jongeren onder voor
waarden weer sporten. Wedstrijden zijn nog  
niet toegestaan. Zelfstandig wonende ouderen 
van 70 jaar en ouder kunnen door 1 of 2 vaste 
personen met enige regelmaat worden bezocht.

MAART
2020

APRIL
2020

Terugblik op coronajaar 2020
 
 
Als we terugkijken op 2020, kan een terugblik op het coronavirus  
en alles wat dit voor onze veiligheidsregio betekent niet achterwege 
blijven. GRIP 4, landelijke en regionale maatregelen, brandhaarden  
en versoepelingen: hieronder een overzicht in hoofdlijnen.
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Brandhaarden bij fruitbedrijven 

1 juni wordt er door de GGD melding gemaakt 
van een groot aantal besmettingen bij twee 
fruitbedrijven in Enspijk en Geldermalsen.  
Uit testen blijkt dat ongeveer 11% van de  
240 medewerkers positief testte op het corona
virus. Door het bedrijf zijn adequate maat regelen 
genomen, op advies van de GGD en de regionale 
crisisorganisatie.

Versoepelingen

Op 11 mei 2020 mogen basisscholen, kinder
dagverbllijven en bibliotheken onder voor
waarden weer open. Ook het uitoefenen van 
de meeste contactberoe pen is weer mogelijk. 
In 25 verpleeghuizen start een proef met een 
lichte versoepeling van de bezoekregeling. 
Vanaf 25 mei wordt deze proef uitgebreid  
naar meer locaties.

Opnieuw meer mogelijk

Op 1 juli 2020 kunnen vakantieparken en 
campings weer volledig open. In het OV zijn 
alle zitplaatsen weer beschikbaar. Binnen 
mogen maximaal 100 personen onder voor
waarden bij elkaar komen, buiten maximaal 
250. Spreekkoren, hard meezingen of 
schreeuwen is niet toegestaan.

Verdere versoepelingen

Op 1 juni 2020 mogen restaurants, cafés, 
musea, film  theater, en concertzalen onder 
voorwaarden weer open. Buiten mogen mensen 
bij elkaar komen als zij 1,5m afstand tot elkaar 
bewaren. In het openbaar vervoer is vanaf  
1 juni voor reizigers van 13 jaar en ouder het 
dragen van een niet  medisch mondkapje ver
plicht. Het voortgezet onderwijs mag op 2 juni 
2020 weer van start. 
Op 3 juni heeft het kabinet reisadviezen voor 
vakanties binnen en buiten Europa. Op 8 juni 
2020 mogen basisonderwijs en de kinderopvang 
weer voor 100% open. Op 15 juni gaan het 
mbo, hbo en 
universiteiten 
beperkt van 
start.

Wegafsluitingen en  
gedoogafspraken alcohol

Tijdens het paasweekend (9 t/m 11 april 2020) 
gelden op meerdere plaatsen in Gelderland  Zuid 
wegaf sluitingen voor gemotoriseerd en 
fiets verkeer, om verdringing van wan de laars te 
voorkomen. In West  Betuwe gelden deze weg
afsluitingen zelfs in de weekenden tot 1 juni 
2020. Om horecaondernemers tegemoet te 
komen in deze moeilijke tijd, spreken de burge
meesters in het Regionaal Bbeleidsteam af om 
het bezorgen van alcohol van de horeca naar 
particulieren te gedogen, het afhalen niet.

MEI
2020

JULI
2020

JUNI
2020
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Aanscherping maatregelen

Omdat het aantal besmettingen en ziekenhuis
opnamen toeneemt, kondigt het kabinet op  
18 augustus 2020 nieuwe maatregelen aan.  
De belangrijkste aanscherping is dat zéér 
dringend wordt geadviseerd om het aantal 
bezoekers dat je thuis mag ontvangen te 
beperken tot maximaal 6 gasten per dag.

Nieuwe aanscherpingen

Op 1 september kondigt het kabinet aan dat 
discotheken en nachtclubs nog niet open mogen 
en het schreeuwen en zingen in groepsverband 
verboden blijft. Bij een uitbraak in een verpleeg
huis worden alle bewoners en medewerkers 
weke lijks getest. Zorg  en onderwijspersoneel kan 
zich vanaf 21 september met voorrang laten testen.

Op 18 september worden in 6 veiligheidsregio’s 
extra maatregelen afgekondigd om de versprei
ding van het coronavirus tegen te gaan, gevolgd 
door nog eens 8 veiligheidsregio’s op 25 september, 
waaronder GelderlandZuid.

Op dinsdag 29 september komen er nieuwe lande
lijke maatregelen die in alle veiligheidsregio’s 
gelden. Thuis mogen maximaal 3 mensen op 
bezoek komen, en bij sportwedstrijden en 
trainingen mag geen publiek komen kijken. 
Sportkantines gaan dicht. Binnen mogen 
maximaal 30 personen aanwezig zijn; cafés en 
restaurants gaan om 22:00 uur dicht. Ook wordt 
opnieuw met klem geadviseerd om zoveel 
mogelijk thuis te werken.

Ontheffing panden van groot 
regionaal belang

Op 30 september wordt ontheffing verleend 
aan drie culturele locaties voor het maximum 
van 30 personen per ruimte; dit geldt voor hen 
niet. Door de nieuwe landelijke maatregelen 
op 13 oktober eindigt deze ontheffing.

Brandhaarden 

In Gelderland Zuid zijn er in september zes be
smettingshaarden. In Nijmegen worden drie 
cafés direct gesloten, nadat een flink aantal 
be zoekers van de cafés positief is getest op 
COVID 19. Bezoekers wordt opgeroepen alert  
te zijn, bij klachten thuis te blijven en zich te 
laten testen. 
Op verzoek van de GGD worden bezoekers 
van kapperszaken in Beek, Druten en Malden 
opgeroepen om tot 10 dagen na dit bezoek in 
quarantaine te gaan. Betrokken kapperszaken 
besluiten zelf om te sluiten.

SEP
2020

Introductie activiteiten

Met de onderwijsinstellingen, studieverenigingen 
en studentensportverenigingen worden de (on)
mogelijkheden voor 
introductieactiviteiten 
bespro ken. 
Ontheffingen 
worden verleend 
aan de Radboud 
Universiteit en 
studenten
verenigingen.

Doorvertaling evenementen

De door het kabinet aangekondigde ver soepe
lingen, waaronder het weer toestaan van eve ne
menten, worden wederom in noodverorde ningen 
beschreven en vastgesteld. De crisis  orga nisatie 
bereidt zich samen met gemeenten voor op 
aanvragen voor evenementen.

AUG
2020
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Handhaving en brandhaarden

De handhaving wordt – voor zover dit lukt met 
de bezetting bij de gemeenten en politie – weer 
aangescherpt. In september en oktober wordt 
een groot aantal keren handhavend opgetreden 
tegen horecaondernemingen en wordt een 
aantal inrichtingen tijdelijk gesloten vanwege 
het niet houden aan de coronamaatregelen. 
Bij een eierproductiebedrijf worden 35 mede
werkers positief getest op het coronavirus. Door 
het bedrijf worden direct maatregelen genomen 
om verdere besmettingen te voorkomen.

Tijdelijke verzwaring

Op 3 november 2020 besluit het kabinet  
om voor twee weken, bovenop de huidige 
gedeeltelijke lockdown, extra maatregelen  
in te stellen zodat de besmettingscijfers sneller 
dalen. Iedereen wordt opgeroepen om zoveel 
mo gelijk thuis te blijven. Thuis mogen maximaal 
2 personen op bezoek komen en ook buiten 
mag je met maximaal 2 personen bij elkaar 
zijn. Alle publiek toegankelijke locaties zijn 
gesloten, zoals musea, theaters, sexclubs, 
casino’s, bioscopen, pretparken, dierenparken 
en zwembaden.

Op 17 november mogen musea, theaters, 
zwem baden en pretparken weer open en  
mag er weer worden gesport in groepslessen. 
Mensen mogen per dag weer maximaal  
3 mensen thuis ontvangen en met maximaal 
4 mensen in groepsverband buiten zijn. 
Evenementen blijven verboden en er is een 
algehele sluiting van de horeca.

Laatste noodverordening

Op 18 november wordt de twintigste en 
daarmee laatste noodverordening COVID 19 
veiligheidsregio GelderlandZuid aangepast  
en vastgesteld.

NOV
2020

Tijdelijke wet maatregelen COVID-19

Vanaf dinsdag 1 december 2020 geldt de 
Tijdelijke wet maatregelen covid19 voor drie 
maanden. Hiermee worden de bestaande 
coronamaatregelen vastgelegd in wetgeving 
en krijgen de Eerste en Tweede Kamer meer 
betrokkenheid.  
Per 1 december is het verplicht een mondkapje 
te dragen in publieke ruimtes. Het mondkapje 
is ver plicht voor iedereen van 13 jaar en ouder 
in onder andere winkels, musea, restaurants en 
theaters.  
Vanaf 1 december kunnen mensen die in contact 
zijn geweest met een besmet persoon zich ook 
als ze geen klachten hebben op corona laten 
testen. Dit kan op de 5e dag na het laatste 
risicovolle contact met die persoon. 

DEC
2020

Gedeeltelijke lockdown

Op 2 oktober 2020 geeft het kabinet het 
dringende advies om in heel Nederland in 
publieke ruimten mondkapjes te dragen.

Vanaf 10 oktober 2020 is de app coronamelder 
in het hele land in gebruik. Appgebruikers die 
minstens 15 minuten in 
de buurt zijn 
geweest van 
iemand die 
daarna 
corona blijkt 
te hebben, 
krijgen 
daarvan een 
bericht.

Risiconiveau zeer ernstig

Het aantal coronapatiënten blijft ook in 
GelderlandZuid toenemen. Op 21 oktober 
wordt Gelderland Zuid qua risiconiveau in
gedeeld in ‘zeer ernstig’. Vanwege het toe
nemende aantal coronapatiënten schaalt de 
acute zorg een deel van de reguliere zorg af.

OKT
2020
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Regionaal Beleidsplan
Het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 combineert ons Risicoprofiel, onze organisatieambitie 
en de ontwikkelingen in onze omgeving. Hierin staan de ontwikkelingen en activiteiten 
binnen vijf accenten voor de beleidsperiode van vier jaar beschreven. Een greep uit de 
activiteiten die we afgelopen jaar hebben uitgevoerd in het kader van dit beleidsplan. 
Op de volgende pagina’s hebben we een aantal activiteiten uitgelicht. 
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• Risicocommunicatie
• Burgerparticipatie
• Iedereen is hulpverlener
• Verminderd zelfredzaamheid 
• Informatie na incidenten
• Informatiedruk bij incidenten en crises

Ri
sic

ogericht werken

• Visie op risico’s, advisering, toezicht en handhaving
• Voorbereiding zorginstellingen op regionale risico’s
• Regionaal risicoprofiel
• Regionaal evenementenbeleid
• Real time omgevingsbeeld
• Onderzoek urgentieclassificatie
• Dynamisch risicoprofiel en beleidsprioriteiten
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 en afstemming

• Interne verbinding en samenwerking
• Versterking samenwerking gemeenten
• Versterken kennisnetwerk
• Informatiemanagement
• Flexibele crisisorganisatie 
• Multidisciplinair OTO-plan
• Aanpak druk acute zorgketen

To
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estendig

• Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
• Verhuizing meldkamer
• Zorgcoördinatiecentrum en zorgdifferentiatie
• Wet ambulancezorg
• Actieplan ambulancezorg
• Omgevingswet
• Programma vrijwilligheid
• Bemensing crisisorganisatie
• Cybersecurity

G
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en
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an nieuwe risico’s

• Cyberrisico’s
•  Criminaliteit voor  

fysieke leefomgeving
• Extreem weer
• Energietransitie
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Flexibele crisisorganisatie 
Sinds 2008 werken we met een glasheldere hoofdstructuur bij omvangrijke incidenten en crises 
waarbij meerdere organisaties samenwerken. Tegelijktijdig zien we ook nieuwe, langdurige en 
niet plaatsgebonden crises op ons afkomen. Daarom is een van de speerpunten uit het Regionaal 
Beleidsplan om te onderzoeken of onze huidige crisisorganisatie hierop voorbereid is en op welke 
punten we aanpassingen moeten doen. 

Een klein kernteam is inmiddels gestart met 
een grondige verkenning. Circa twintig profes
sionals uit werkzaam in de crisisorganisatie zijn 
geïnterviewd en er is gesproken met twee 
burgemeesters. Ook zijn er gesprekken geweest 
met enkele andere veiligheidsregio’s, die een 
meer flexibele crisisorganisatie voorstaan, en 
met de crisisorganisatie van Schiphol. 

De volgende stap is het verder distilleren van 
de rode draden uit deze interviews en naar 
verwachting zal een eerste adviesrapport in 
het voorjaar van 2021 worden gepresenteerd 

aan de directie van de Veiligheidsregio. Het 
uiteindelijke doel is om de crisisorganisatie zo 
in te richten dat we in de toekomst nog beter 
in staat zijn in het leveren van acute hulpverle
ning en zorg, het feitelijk informeren van 
burgers en het duiden van crises.

Netcentrisch werken
in de witte keten
GHOR Gelderland-Zuid, GHOR Gelderland-
Midden en Acute Zorgregio Oost (AZO) 
bereidden afgelopen jaar de implementatie  
van de nieuwe netcentrische werkwijze voor. 
Door middel van deze werkwijze kunnen  
de GHOR en de zorginstellingen van Acute 
Zorgregio Oost effectief en efficiënt informatie 
delen tijdens een opgeschaalde situatie. 

Dit is de basis voor het nemen van informatie
gestuurde besluiten. Door informatie te delen 
binnen het Landelijke Management Systeem 
Geneeskundige Zorg (LCMSGZ) hebben alle 
zorginstellingen 

immers hetzelfde beeld van een incident. 
Na het trainen van informatiecoördinatoren, 
hoofden informatie en een geslaagde 
oefening, ging de nieuwe werkwijze op  
17 december live.
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 en afstemming
• Interne verbinding en samenwerking
• Versterking samenwerking gemeenten
• Versterken kennisnetwerk
• Informatiemanagement
• Flexibele crisisorganisatie 
• Multidisciplinair OTO-plan
• Aanpak druk acute zorgketen
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Verminderd zelfredzamen: 
crisiscommunicatie en verantwoordelijkheid
In 2019 heeft het IFV aan de veiligheidsregio’s de resultaten voorgelegd van het onderzoek 
‘Verminderd zelfredzamen ten tijde van rampen en crises: de overheid een zorg?’. Het is een 
rapport dat goed weergeeft wat de complexiteit van verminderd zelfredzaamheid bij crises is 
(wie is verminderd zelfredzaam onder welke omstandigheden), wat het wettelijk kader is hierbij  
en hoe in de praktijk de zorg voor verminderd zelfredzamen doorgaans bij crises loopt (over het 
algemeen loopt deze goed). 

De uitkomsten liggen in de lijn van een aantal 
activiteiten die we in het themajaar 2017 ‘brand 
en verminderd zelfredzamen’ hebben onder
nomen. Aanbevelingen die nu onderzocht 
worden door Veiligheidsregio GelderlandZuid 
zijn bijvoorbeeld 

crisiscommunicatie voor verschillende cate
gorieën verminderd zelfredzamen en het 
verhelderen van verantwoordelijkheid voor 
zelfstandig wonende verminderd zelfredzamen 
ten tijde van een crisis.  

Nieuw brandweer-
voorlichtingsvoertuig
In opvolging van onze RedAlert is in 2020 een 
project gestart om bezoekers vanaf 12 jaar door 
middel van een ‘experience’ meer bij te brengen 
over ‘veilig vluchten’. Dit voorlichtingsvoertuig 
in de vorm van ‘Het huis van de familie Van de 
Werf’ kan op allerlei plekken geplaatst worden 
waardoor het veel verschillende mensen kan 
bereiken.

Bezoekers ondergaan bij binnenkomst van  
het huis een echte experience: in drie minuten 
lopen zij het huis (een omgebouwde CoPIbak) 
door. Ze starten in een woning waar niets aan 
de hand lijkt, maar naarmate ze verder komen, 
betreden ze een afgebrand huis. De bedoeling 
is dat ze alles goed in zich opnemen, want 
zodra de bezoekers buiten komen, moeten  
ze vragen beantwoorden over wat ze hebben 
gezien in het woonhuis.

Data genereren
Tijdens de experience geven de bezoekers 
antwoord op verschillende vragen waardoor 
we ook een beeld krijgen over het kennis
niveau van de bezoekers. Dit helpt ons weer  
bij onze verdere voorlichting. Een winwin!

Rond februari 2021 verwachten we dat het 
nieuwe voertuig operationeel is. Neem alvast 
een kijkje door op deze link te klikken.
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• Risicocommunicatie
• Burgerparticipatie
• Iedereen is hulpverlener
• Verminderd zelfredzaamheid 
• Informatie na incidenten
• Informatiedruk bij incidenten en crises
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Blik op cyber 
In een wereld waar steeds meer digitaal 
verbonden is levert dat naast nieuwe 
mogelijkheden ook nieuwe risico’s op als dit 
wordt verstoord. Het cyberdiagram helpt het 
cyberdomein te beschrijven en de meer interne 
rol (cyberveiligheid en cyberweerbaarheid) 
naast de maatschappelijke rol (cyberwaak-
zaamheid en cybergevolgbestrijding) van de 
veiligheidsregio te benoemen. De VRGZ trekt 
hierin samen op met andere veiligheids regio’s, 
het IFV en de gemeenten. Ook cruciale partners,  
bedrijven en instellingen zullen daarbij  
nadrukkelijk worden betrokken. 

Naast aansluiting en kennisuitwisseling bij 
landelijke, regionale en bovenregionale 
overleggen en initiatieven op dit onderwerp 

Weet jij wat je moet doen bij extreem weer? 
Wie bel je als er een boom op je dak is gevallen? 
En wie bel je als je kelder is ondergelopen 
door een enorme hoosbui? Eind 2020 voerden 
wij een kort inwonersonderzoek uit op social 
media om onze risicocommunicatie aan te 
scherpen. Tegelijkertijd konden we de kennis 
van onze inwoners testen én ze helpen de 
juiste instantie te bellen.

Waarom voerden we dit onderzoek uit?
Zoals beschreven in ons Regionaal Beleidsplan 
willen we onze inwoners zelfredzamer maken. 
Zodat zij weten wat ze moeten doen als zich 
een incident voordoet. In ditzelfde plan om
schrijven we de gevolgen van extreem weer 
als een ‘risico met extra focus’. Een mooie aan
leiding om deze twee factoren te combineren!

Hoe voerden we dit onderzoek uit?
Voor dit onderzoek hebben we Twitter en 
Instagram ingezet. Op Twitter deelden we in 

de onderzoeksweek elke dag een vraag waarin 
we een situatie beschreven die kan voorkomen 
na een storm en wie ze in dat geval zouden 
bellen. De volgende dag deelden wij het goede 
antwoord. Op Instagram deelden we op één 
dag de vragen in de vorm van een korte quiz. 
Zo hopen we dat telefoontjes tijdens extreem 
weer op de juiste plek terechtkomen. De 
gemeentes in onze regio deelden deze vragen 
ook op Twitter voor een nog groter bereik.

Resultaten en vervolg
Per vraag stuurden zo’n 600 inwoners een ant
woord in. Over sommige vragen waren onze 
inwoners het snel eens over het goede antwoord. 
Bij andere vragen liepen de ant woorden verder 
uiteen. Voor ons een aanleiding om meer aan 
dacht voor dit onderwerp te hebben. Daarnaast 
gaan we ook voor andere een soortgelijk onder
zoek doen. Zo kunnen we onze risicocommuni
catie blijven verbeteren!
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• Cyberrisico’s
•  Criminaliteit voor  

fysieke leefomgeving
• Extreem weer
• Energietransitie

zal de komende jaren een nadere duiding van 
de rol van de VRGZ worden bepaald aangaande 
dit risico dat zeer breed uiteenloopt. Extra aan
dacht intern zal met name op de kwadranten 
cyberweerbaarheid en cyberwaakzaamheid zijn. 
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De juiste zorg op  
de juiste plek: pilot 
Zorgcoördinatie van 
start gegaan
In 2020 zijn Ambulancezorg Gelderland-Zuid 
en Gelderland-Midden gestart met de pilot 
zorgcoördinatie: hoe bereiken we dat patiënten 
direct bij de goede zorgverlener terecht komen 
en de juiste zorg ontvangen?

Onder zorgcoördinatie valt ook het beter 
uitwisselen van patiëntinformatie, waardoor 
bijvoorbeeld een ambulancebemanning 
aanrijdend al over belangrijke medische 
gegevens van een patiënt kan beschikken. 
Kortom: dat er meer afstemming en uit
wisseling van informatie tussen acute zorg
partners plaatsvindt zodat er meer samenhang 
ontstaat.
Bij de pilot zijn naast de Ambulancezorg 
GelderlandZuid en GelderlandMidden ook 
de huisartsenposten (Rivierenland, Gelderse 
Vallei, Arnhem e.o. en Nijmegen e.o.) en GGZ
instelling Pro Persona betrokken. We zijn aan 
het inventariseren bij al deze ketenpartners 

welke behoefte zij hebben op het gebied 
van informatieuitwisseling om sneller tot  
een scherpere triage te komen. 

Daarnaast onderzoeken we hoe we een 
zorgcoördinatiecentrum organisatorisch 
kunnen inrichten. Kan dit virtueel of moet  
je hiervoor fysiek bij elkaar zitten? We  
denken dat het virtueel kan, en dat dan 
 allerlei verhuisbewegingen niet nodig zijn, 
maar dat moet de pilot uitwijzen.

In 2021 worden verdere stappen gezet  
in deze pilot. Volg het nieuws hierover  
op www.vrgz.nl. 

Operatie VLAM: vinden, binden en boeien 
van vrijwilligers 
Binnen de Brandweer Gelderland-Zuid wordt 
sinds de zomer van 2020 onder de noemer 
Operatie VLAM aandacht besteed aan het 
vinden, binden en boeien van vrijwilligers.  
Een flinke uitdaging, omdat de wereld verandert, 
het type incidenten wijzigt en de huidige 
rechtspositie onder druk staat. We kunnen  
zelf ook nog winst boeken op het gebied  
van samenwerking en communicatie.

Bij de start zijn de landelijke en regionale 
ontwikkelingen in beeld gebracht en is iedere 
brandweerpost in onze regio bezocht om  
daar beelden op te halen. Daarnaast zijn er  
in sep tember twee kickoffavonden geweest 
met circa 100 vrijwilligers om deze beelden  
te delen en te verrijken. Enkele dagen later 
heeft Annemieke Bloemendaal, manager 
operatio  nele brandweerzorg, in de 
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• Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
• Verhuizing meldkamer
• Zorgcoördinatiecentrum en zorgdifferentiatie
• Wet ambulancezorg
• Actieplan ambulancezorg
• Omgevingswet
• Programma vrijwilligheid
• Bemensing crisisorganisatie
• Cybersecurity
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vergadering van ons Algemeen Bestuur (AB) 
van 24 september de route van Operatie VLAM 
nader toegelicht. 

Sindsdien zijn er vijf deelprojecten gestart met 
een eigen aandachtsgebied. De eerste projectlijn 
is het continu volgen van de nationale en regio
nale ontwikkelingen op het gebied van vrijwil
ligheid en brandweerzorg zodat hier beter op 
geanticipeerd kan worden. Daarnaast is er 
project dat zich buigt over het vraagstuk van 
het binden en boeien van vrijwilligers op de 
posten. De derde lijn richt zich op het versterken 
van de verbinding met de hoofdwerkgevers 

van de vrijwilligers. Het vierde project legt  
de focus op een verbeterde verbinding tussen 
de posten en de regio. Tot slot wordt er meer 
inzicht verworven in het huidige personeels
bestand om te komen tot een gezonder toe
komstige mix van leeftijd, achtergrond en 
functie. 

Bij Operatie VLAM staat de vrijwilliger centraal. 
Om dit te benadrukken én te borgen is er in 
november een vrijwilligersraad in het leven 
geroepen. Met deze raad worden ideeën, 
wensen of veranderingen besproken, getoetst 
en verbeterd.

De Omgevingswet: 
ervaring opdoen met 
elkaar betrekken bij 
initiatieven 
De Omgevingswet bundelt en moder-
niseert in één wet veel regelgeving voor 
de leefomgeving. De verwachting is dat 
vanaf 2022 de wet in werking treedt.  
De Omgevingswet vraagt een andere manier 
van werken: proactief, participatie van burgers 
en organisaties, integraal, in samenhang en 
afstemming. De wetgeving biedt meer ruimte 
voor maatwerk en afwegingsruimte voor 
gemeentebesturen. De wet heeft ook gevolgen 
voor de veiligheidsregio. Enerzijds heeft de 
wetgeving zelf gevolgen voor de rol en taken 
van de veiligheidsregio bij de instrumenten uit 
de Omgevingswet (zoals omgevingsvisie, 
-plan, -vergunning en toezicht en handhaving), 
anderzijds vraagt de opzet van de wetgeving 
om een vroegtijdige, integrale advisering met 
een bredere scope voor veiligheid.

Sinds 2018 is een projectgroep actief voor de 
implementatie van deze complexe wetswijzi
ging. In 2020 is in samenwerking met de om
gevingsdiensten, GGD en gemeenten aandacht 
besteed aan de positie van de veiligheidsregio. 
Dit heeft geleid tot een overzichtelijke notitie 
waarin verwoord is wanneer de VRGZ betrok
ken wordt bij een nieuw initiatief dat binnen
komt bij de gemeente of de omgevingsdienst. 
Daarnaast hebben we in november 2020 speciaal 
voor de ambtenaren veiligheid in onze regio 
(de zogeheten Adviesraad Ambtenaren 

Ri
sic

ogericht werken

• Visie op risico’s, advisering, toezicht en handhaving
• Voorbereiding zorginstellingen op regionale risico’s
• Regionaal risicoprofiel
• Regionaal evenementenbeleid
• Real time omgevingsbeeld
• Onderzoek urgentieclassificatie
• Dynamisch risicoprofiel en beleidsprioriteiten

11



Evenementen in een coronajaar: wat hebben  
we in Gelderland-Zuid wel kunnen doen?
Waar normaal de sector Crisisbeheersing van de Veiligheidsregio ook volop bezig is met 
evenementenadvisering en -beleid, viel daar in 2020 ineens een gat: er kwamen impactvolle 
maatregelen waardoor bijna niets meer kon en uiteindelijk zelfs alle evenementen verboden 
werden. Wat deden we toen wel?

Theo Bronts, medewerker multidisciplinaire 
samenwerking, pakte de handschoen aan het 
begin van de coronacrisis direct actief op: ‘Hoe 
kunnen we binnen de huidige maatregelen ver
gun ningverleners zo goed mogelijk advi seren? 
En als evenementen weer mogen, hoe komen 
we dan tot een landelijk gedragen beleid waarin 
we o.a. de 1,5 meter aan kunnen houden?’

Theo activeerde in eerste instantie een groep 
collega’s in oostNederland, maar schaalde dit 
later op naar landelijk niveau. Een multidiscipli
naire club met vertegenwoordigers van politie, 
brandweer, GHOR, Anaphem, gemeente 
Nijmegen en Gorinchem en een aantal veilig
heids regio’s, die ook voortduren in gesprek 
was met de evenementenorganisatoren, 
ontwikkelde een landelijke werkwijze over 
toetsing van evenementen voor vergunning
verleners en adviserende diensten. 

Deze breed gedragen werkwijze werd vast
gesteld en geformaliseerd door de program
ma raad risicobeheersing en de Raad van 
Commandanten en Directeuren veiligheids
regio’s (RCDV) waardoor het landelijk gebruikt 
kon worden. 

Ook nu staat Theo op scherp om in te spelen 
op de ontwikkelingen op het gebied van 
corona en evenementen. Zodra er weer 
mogelijkheden komen, moet er een pasklaar 
antwoord van de veiligheidsregio’s liggen  
en daar zet hij zich actief voor in. 

Download hier de Integrale COVID19 
evenementen werkwijze.

Crisisbeheersing (AAC)) een webinar over de 
Omgevingswet georganiseerd. Deze vorm van 
informeren bleek succesvol en krijgt dan ook 
een vervolg in 2021.
Ook zijn in 2020 de brandweercollega’s wer
kzaam bij thema’s zoals omgevingsveiligheid, 
veilig bouwen en toezicht en handhaving 

nader specifiek bijgeschoold. Dit was het 
vervolg op de algemene opleiding die hieraan 
vooraf ging. Tot slot is het zaaksysteem Squit 
2020 aangeschaft en werk een projectteam 
aan de implementatie van het systeem dat 
aangesloten moet worden aan het digitaal 
stelsel omgevingsrecht (DSO).
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Jaaroverzicht 2020 
GRIP-incidenten
In 2020 wordt er negen keer opgeschaald naar een GRIP: Gecoördineerde 
Regionale Incidentsbestrijdingsprocedure. Acht keer wordt er opgeschaald naar 
GRIP1 en één keer naar GRIP4. Bij een GRIP wordt er multidisciplinair afgestemd 
over de incidentbestrijding. Incidentsbestrijdsingsprocedure. Bij een GRIP wordt 
er multi disciplinair afgestemd over de incidentbestrijding. 

Maasdriel

13 januari  
In Kerkdriel wordt door 
een krantbezorgster een 

handgranaat gevonden bij een 
appartementencomplex. Het 

appartementencomplex wordt 
ontruimd en bewoners worden 

opgevangen in het gemeentehuis. 
De EOD stelt de handgranaat 

veilig. Een speurhond treft 
geen bijzonderheden in 

omgeving.

Regionaal

12 maart 
Het coronavirus heeft zijn 

intrede gedaan in Nederland 
en ook in GelderlandZuid. Met 

het afkondigen van de intelligente 
lockdown schalen wij op naar GRIP4 

om samen met de inhoudelijke 
stafsecties en de gemeenten 

goede afstemming te 
houden. 

Nijmegen

13 mei 
In een autogarage 

ontstaat een brand met veel 
rookontwikkeling. Doordat de 

brand dichtbij een snel en 
vaarweg is en nabij hoog
spanningskabels, wordt er 

opgeschaald. De brand is snel 
onder controle. 

Beuningen

23 juli  
Waarschijnlijk is bij de 

aanleg van glasvezel in Weurt 
een gaslek ontstaan. Het gas 

verspreidt zich via het riool en 
enkele bewoners moeten daarom 
hun huis verlaten. Nadat Liander 

het gaslek heeft gevonden en 
gedicht, kan er weer snel 

afgeschaald worden. 

Neder-Betuwe

21 mei  
Tijdens werkzaamheden 

ontstaat er brand met veel 
rookontwikkeling in de gevel van 

de voormalig kerncentrale in 
Dodewaard. De politie zet de dijk af 
om publiek op afstand te houden. 
De brandweer krijgt vervolgens de 

brand snel onder controle. De 
nucleaire veiligheid is niet in 

geding geweest. 

Beuningen
2 september 

Doordat het samen komen 
van twee stoffen in een 

vleesverwerkingsbedrijf ontstaat 
er een chemische reactie in een vat. 
De meldkamer ambulance schaalt 

groots op met tien ambulances, een 
traumahelikopter en een Officier van 

Dienst. Tien medewerkers worden 
gezien door de ambulance en 

twee naar het ziekenhuis 
vervoerd. 

Nijmegen

13 mei 
Door een gasexplosie 

wordt een tussenwoning 
bijna compleet weggevaagd. 

Omstanders halen de bewoners 
onder het puin vandaan en daarna 
nemen de hulpdiensten het over. 
Bewoners uit omliggende huizen 

worden elders opgevangen.

Maasdriel
25 november

Door brandstichting ont
staat er brand in een woning in 

Hedel. De woning staat al snel in 
lichterlaaie. De twee bewoners 

brengen zichzelf in veiligheid door 
uit het raam te springen. Ze raken 
daardoor gewond. De brandweer 
weet gelukkig te voorkomen dat  

de brand overslaat naar de 
naastgelegen schuur waarin 

paarden staan.

Nijmegen
11 oktober

Onder een brug is door 
een voorbijganger een 

zelfgemaakt explosief gevonden. 
Het weg en scheepvaartverkeer 

wordt uit voorzorg direct stilgelegd. 
De EOD ontmanteld het explosief: 

het blijkt een combinatie van 
brandbare stoffen en 

vuurwerk te zijn. 
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GRIP1:  Brand in woonzorgcentrum 
in Zaltbommel 

Bij woonzorgcentrum De Wielewaal  
in Zaltbommel brak maandagmiddag  
11 januari een brand uit die helaas een 
dodelijk slachtoffer als gevolg had.  

De brand ontstond in een appartement  
op de eerste etage van het tehuis. 
Bewoners van omliggende appartementen 
op verschillende verdiepingen werden 
tijdelijk elders in het complex opgevangen. 
Daarnaast is een medewerker van het 
woonzorgcentrum vanwege rookinhalatie 
met de ambulance naar het ziekenhuis 
vervoerd. 

GRIP1: Vreemde lucht in Druten

GRIP’s in 2021

Maandagavond 4 januari werd verschillende keren 
bij de meldkamer gemeld dat er een vreemde geur  
in Druten hing.  

‘s Nachts hield de stankoverlast aan en verrichtte`
de brandweer metingen en is het riool gespoeld. 
Op 5 januari kwamen er overdag toch opnieuw 
meldingen van stankoverlast. Reden om weer op 
onderzoek uit te gaan en op te schalen naar GRIP1.  
Op meerdere plekken in woningen en het riool  
werden metingen gedaan en ook het riool werd  
weer gespoeld. De stankoverlast verdween en  
daarmee kon dit incident afgeschaald worden.

Bart Meesters / Meesters Multi Media
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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 
GelderlandZuid (VRGZ) en wordt verzonden aan bestuurders,  
partners in veiligheid en andere betrokkenen bij de crisisbeheersing  
en rampenbestrijding in GelderlandZuid. 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

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is initiatiefnemer van de academische werkplaats crisisbeheersing 
in de acute en publieke gezondheid (Anaphem: Academic Network for Applied Public Health and 
Emergency Management). Samen met GGD Gelderland-Zuid hebben we als veiligheidsregio de 
Hogeschool Arnhem Nijmegen, de Radboud Universiteit, het RIVM, het IFV en GGD GHOR 
Nederland samengebracht en zijn we met steun van de veiligheidsregio’s aan de slag gegaan.

Anaphem:  
Academische werkplaats 
crisisbeheersing in de acute 
en publieke gezondheid

Waar houdt een academische werkplaats 
zich mee bezig?
Het doel van deze werkplaats is het verbinden 
van onderzoek, praktijk, beleid en onderwijs 
op een bepaald onderwerp. Bij Anaphem is dat 
onderwerp ‘crisisbeheersing’. Deze verbinding 
is belangrijk, omdat onderzoekers vaak het 
idee hebben dat hun onderzoek ongezien 
blijft, in de praktijk soms geklaagd wordt 
dat niet onderzocht  wordt wat in de praktijk 
nodig is, beleidsmedewerkers niet weten hoe 
ze partijen bij elkaar moeten brengen en het 
onderzoek ook niet in het onderwijs terecht 
komt. 

Een onderwerp waar Anaphem zich bijvoor
beeld over gebogen heeft is de onderbouwing 
van evenementenadvisering. Het aantal evene
ment nam op dat moment enorm toe en de 

branche professionaliseerde razendsnel. 
Van ons als veiligheidsregio’s verwachtten ze 
daarom steeds meer dat we advisering rondom 
een evenement kunnen onderbouwen. 

En nu rond corona?
Ook in tijden van corona kan Anaphem een 
mooie bijdrage leveren. Zo is er binnen 
Anaphem een landelijke kerngroep evenemen
tenadviseurs bezig geweest met het ‘covidproof’ 
maken van de evenementenadvisering. Door 
corona is de vraag naar landelijke, uniforme  
en onderbouwde advisering noodzakelijk 
geworden. In de tweede helft van 2020 is er 
gestart met het formuleren van onderzoeks
vragen en het verkennen van mogelijkheden 
om onderzoeksdata op dit gebied te 
verkrijgen.  

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

