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Multinieuws

Zomerstorm in de regio
 
Harde wind, veel neerslag in korte tijd en onweer waren de ingrediënten voor een 
zomerstorm die door heel Nederland raasde. Ook in onze regio had dit 
behoorlijke impact. In Tiel waren er twee grote incidenten, maar daarnaast waren 
er ook talloze omgewaaide bomen en afgewaaide takken te vinden in het 
straatbeeld.

112nieuwgroep – Thomas van Dijk



#codeoranje: 
storm in Tiel
Een omgevallen kraan in de Waalhaven en 
een losgeslagen dak van een flatgebouw. 
Dat waren twee grote incidenten op vrijdag 
18 juni in Tiel naar aanleiding van de storm 
die daar flink huishield.

In Tiel ontstond veel schade door de storm van 18 
juni. Een grote kraan waarmee zeecontainers 
worden verplaatst, viel om waardoor de 
bestuurder gewond raakte. Ook waaide door de 
storm het dak van een flat af. Een vrouw werd 
geraakt door rondvliegende dakdelen en raakte 
gewond. Daarnaast werden op advies van de 
brandweer en het STH-team (Team Specialistische 
Technische Hulpverlening) twintig woningen 
ontruimd.
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Crisisorganisatie afgeschaald
Na het besluit om op 1 juli landelijk en regionaal af te schalen naar GRIP 0 kwam er na 
119 ROT- en 61 RBT-vergaderingen een einde aan de opschaling van de crisisorganisatie.

Overgang naar de nafase
Natuurlijk is hiermee de coronacrisis nog niet over, ook niet voor de Veiligheidsregio. De afgelopen 
weken is daarom door de sector Crisisbeheersing gewerkt aan een bestuurlijk en ambtelijk advies 
voor de overgangsfase naar de nafase. In dit advies zijn de afspraken neergelegd over processen 
die de komende maanden nog zullen doorlopen, zoals:

- handhaving van de nog bestaande  
 maatregelen;
- quarantaineplicht reizigers;
- lokale besmettingshaarden;
- nazorg aan inwoners en eigen   
 personeel;
- afspraken rondom communicatie;
- en verantwoording en evaluatie. 

Binnen de VRGZ hebben we een klein 
nafaseteam benoemd die zich bezig gaat 
houden met advisering van de voorzitter VRGZ 
over eventuele knelpunten en een eenduidige 
koers in de regio. Daarnaast fungeert dit team 

ook als knooppunt voor de 
informatievoorziening tussen Rijk, regio en 
gemeenten.

#AlleenSamen
Zowel in de laatste ROT- als de laatste RBT-
vergadering werd veel dank en waardering 
uitgesproken voor de prettige en kundige 
samenwerking tussen Veiligheidsregio, GGD, 
Politie, Defensie en gemeenten. Conclusie is dat 
we alleen samen uit deze crisis kunnen komen. 
We blijven zeer waakzaam en letten op de 
ontwikkelingen van het virus.

Terugblik bezuinigingsvoorstellen
Bij de VRGZ zijn (onder meer) de brandweer- en ambulancezorg in de regio ondergebracht. Veertien 
gemeenten betalen hieraan mee. Een aantal gemeenten heeft in maart aan de VRGZ gevraagd om 
een structurele bezuiniging van 1% (meer dan vier ton), wat in zou houden dat de gemeenten naar 
rato minder hoeven te betalen.  

Na eerdere bezuinigingen in de afgelopen jaren is de kaasschaafmethode geen optie meer. Daarom 
heeft de VRGZ zes opties voorgelegd aan het Algemeen Bestuur om tot de gevraagde bezuiniging te 
komen. De afgelopen twee maanden is hierover in de verschillende gemeenteraden gesproken en is 
men unaniem tot de conclusie gekomen dat ze niet akkoord gaan met de bezuinigingsopties die 
voorlagen. Ook door het Algemeen Bestuur werd de impact als té groot gezien. Wel zal er nog 
gekeken worden of er nog andere bezuinigingsmogelijkheden 
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  Huis familie Van der 
Werf in gebruik 
genomen!

Op woensdag 7 juli werd na een intensieve samenwerking tussen 
de brandweercollega’s van de 24-uursdienst, team Brandveilig leven 

en het bedrijf FireWare, het huis van de familie Van der Werf op 
spectaculaire wijze onthuld en in gebruik genomen.

Drie minuten
De voormalige ‘CoPI-bak’ (vergaderruimte voor 
hulpdiensten tijdens een groot incident) is in de 
afgelopen maanden omgetoverd tot een 
bijzonder ‘huis’. Zodra je de woning 
binnenstapt, waan je je in een kleine woning. 
Alles ziet er realistisch uit. En dat is nou precies 
de bedoeling. Bezoekers moeten, nadat zij in 
drie minuten de woning hebben doorlopen, 
vragen beantwoorden over de situatie die ze 
binnen aantroffen. Want drie minuten is de 
daadwerkelijke tijd die je hebt om te vluchten, 
voordat je woning zo onder de rook staat dat 
je niet meer veilig buiten kunt komen. Hiermee 
doen de bezoekers veel kennis op en worden ze 
gestimuleerd om hun eigen huis brandveilig(er) 
te maken. Tegelijkertijd verzamelen we 
(anonieme) data waarmee we in de toekomst 
gerichter voorlichting kunnen geven. Voor de 
bezoeker is het een unieke beleving. 

Rookmelderverplichting
Marcel Meeuse, manager brandweer, was 
aanwezig bij de ingebruikname.  

‘Een nauwe en goede samenwerkingen tussen 
de collega’s van de 24-uursdienst, Brandveilig 
Leven en het bedrijf FireWare heeft geleid tot 
deze bijzondere ‘woning’, zegt Marcel. Met 
deze unieke ervaring kunnen we inwoners van 
onze regio heel gericht meenemen in het 
belang van het ophangen van rookmelders, het 
sluiten van binnendeuren en het maken van 
een vluchtplan. We willen de bezoekers 
stimuleren tot brandveilig gedrag en het 
daadwerkelijk ophangen van rookmelders. 
Daarmee sluiten we ook aan bij de 
rookmelderverplichting die vanaf 1 juli 2022 
van kracht wordt: iedere woning moet dan zijn 
voorzien van rookmelders.’ 

Tournee door de regio
Na de zomervakantie gaat het huis van de 
familie Van der Werf op tournee en doet iedere 
gemeente binnen de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid aan. Dit wordt van tevoren 
breed aangekondigd via onder andere social 
media. 

Lees meer over de rookmelderverplichting die 
vanaf 1 juli 2022 geldt via deze link.

4



Leren en verbeteren in de 
crisisorganisatie met de rode 
dradenanalyse
De sector Crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid stelt jaarlijks proactief een 
rode dradenanalyse op naar aanleiding van de operationele prestaties van de multidisciplinaire 
crisisorganisatie. Doel hiervan is om de crisisorganisatie te laten leren én verbeteren.

De evaluaties van de GRIP-incidenten en multidiscplinaire oefeningen van afgelopen jaar dienden 
als input van de rode dradenanalyse. Uit deze evaluaties komen leer-, verbeter-, en goede punten 
naar voren die de basis vormen voor de analyse. 

De inspectie van Justitie en Veiligheid beoordeelt aan de hand van het Toetsingskader 4.0 op vier 
hoofdprocessen de kwaliteit van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dat zijn de volgende vier 
processen: 

Twee nieuwe 
Operationeel Leiders!
Na een intensieve opleidingsperiode bij het IFV, 
leerwerkplekgesprekken en een 
examentrainingsdag bij de VRGZ was het in de 
eerste week van juli tijd voor de examens voor 
nieuwe Operationeel Leiders. En nu kunnen we 
mededelen dat er twee nieuwe Operationeel 
Leiders aan de slag gaan.

Onze twee nieuwe Operationeel Leiders zijn: 
Femke van Bennekom (manager Crisisbeheersing 
bij de VRGZ) en Dirk van Eeten 
(gemeentesecretaris bij gemeente Heumen). In 
hun rol als Operationeel Leider, leiden zij de 
ROT-vergaderingen. 

Van harte gefeliciteerd en veel succes 
bij jullie komende inzetten!

1. Risicobeheersing;
2. Voorbereiding;
3. Uitvoering;
4. Verantwoorden, leren en bijstellen.

Benieuwd naar de analyse?
Bekijk ‘m via onze website!
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Gezamenlijke webinarstudio

Een eigen webinarstudio 
In 2020 ontstond tijdens de coronacrisis de 
wens om collega’s op afstand bij te laten 
leren. Om dit te faciliteren leek een eigen 
webinarstudio hiervoor ideaal. Beide 
ambulancediensten sloegen de handen 
ineen en samen met de Brandweer 
Gelderland-Midden werd de locatie op de 
Schelmseweg in Arnhem geschikt bevonden 
om de studio in te gaan richten. 

Een blijvende toevoeging op het onderwijs 
In juli/augustus wordt het eerste webinar 
opgenomen/uitgezonden en daarna zullen 
er nog vele volgen. Mede-initiatiefnemer 
Marco Pfeijffer is enthousiast over de 
studio: ‘Met de komst van deze studio 
breiden we de mogelijkheden van ons 
onderwijs enorm uit. Niet alleen tijdens de 
coronacrisis, maar blijvend. Daarnaast is de 
kwaliteit ontzettend goed, dus voor onze 
collega’s is het een heel mooie toevoeging 
op het onderwijs.’

Bijstand bij 
hoogwateroverlast in 
Zuid-Limburg

In het zuiden van het land is sprake van 
hevige overlast door zware regenval. 
Vanuit onze regio zijn vier 
brandweereenheden en een Officier van 
Dienst naar Zuid-Limburg vertrokken om 
assistentie te verlenen. De vier posten die 
bijstand verlenen zijn Beesd, Varik, 
Ubbergen en Kesteren en zij melden zich in 
Sittard, bij post Sittard-West.

Roland Pricken, Hoofofficier van Dienst: 
‘Gisteravond kreeg ik via de meldkamer de 
vraag welke bijstand we vanuit onze regio 
zouden kunnen verlenen. Na een snelle 
inventarisatie heb ik doorgegeven dat we 
twee basispelotons en twee 
Grootwatertransportsystemen kunnen 

leveren. Niet lang daarna kwam het verzoek 
vanuit de Veiligheidsregio Zuid-Limburg om 
een basispeloton te sturen. Vanochtend om 
8 uur kwamen de vier eenheden daar aan 
en worden zij ingezet voor acute 
noodsituaties.’

Roland vervolgt: ‘Het is ook mogelijk 
dat we alsnog een bijstandsverzoek 
vanuit Veiligheidsregio Limburg-
Noord krijgen. We hebben in totaal 
twee pelotons die we in kunnen 
zetten en twee 
Grootwatertransportsystemen. 
Dus het is mogelijk 
dat we in beide 
regio’s bijstand 
verlenen. Zo kunnen 
we èn helpen, maar 
zelf ook op sterkte 
blijven.’

Een eigen webinarstudio voor ambulancecollega’s van Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid: 
het is bijna zo ver.  Sinds een aantal jaren werken Ambulancezorg Gelderland-Midden (AGM) en 
Ambulancezorg Gelderland-Zuid (AZGZ) op het gebied van onderwijs samen. Ze ontwikkelen 
samen onderwijs en kijken naar nieuwe inventieve werkvormen. De onderwijswereld is in 
ontwikkeling en alleen door samen te werken kun je hierin mee.
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Scenariodenken bij 
ROT- en RBT-oefening 

Op 17 en 18 juni organiseerde de afdeling 
crisisbeheersing trainingen voor leden van 
het Regionaal Operationeel Team (ROT) 
het Regionaal Beleidsteam (RBT)

De ROT-training stond in het teken van omgaan 
met dilemma’s onder tijdsdruk waarbij 
‘scenariodenken’ een belangrijke factor 
speelde. Er was voor een crisisdilemma-game 
waarbij iedere deelnemer verantwoordelijk was 
voor een zomerkamp waar een infectieziekte 
was uitgebroken.

Een van de aanbevelingen na de training was 
om te investeren in een eenduidige methodiek 
voor ‘scenariodenken’ die de BOB structuur 
ondersteunt. Aansluiten bij de bestaande en 
gebruikte methodiek die het SGBO en 
evenementenadviesteam gebruikt lijkt logisch. 
De taakgroep (multi) opleiden trainen oefenen 
agendeert deze aanbeveling. 

De RBT-training stond in het teken van de 
flexibele crisisorganisatie, waarbij aan de hand 
van een cyberscenario dilemma’s ontleed 
werden en men voortdurend op zoek moest 
naar de bestuurlijke dilemma’s. Daarbij moest 
men kritisch zijn op de gekozen crisisstructuur. 

De actieve bijdrage van de deelnemers en 
begeleiding van de trainer maakte de training 
zeer waardevol. Behalve inzicht in de risico’s en 
cascade van en cyberscenario leverde de 
training een goed beeld op van het netwerk en 
verantwoordelijkheden. 

Belangrijk advies aan het RBT uit deze training: 
‘Laat je niet te veel leiden en sturen door de 
structuur waarin je actief bent. Structuur zou 
moeten volgen uit de werkzaamheden. Begin 
altijd met het doel: waarom zijn we hier 
eigenlijk? En weet je niet wat het doel is, vraag 
dat dan expliciet in het overleg’.
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Ambulancezorg

BRANDWEER

Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid

Oefenen weer 
van start!
Na maanden amper of op erg aangepaste manier 
oefenen, kunnen de brandweerposten eindelijk 
weer oefenen zoals ze dat gewend zijn. Niet 
alleen leverde dat mooie plaatjes op van post 
Groesbeek, post Culemborg kreeg hoog bezoek 
van burgemeester Gerdo van Grootheest.

Op naar nog vele mooie oefeningen voor onze 
brandweerposten, zodat ze voorbereid zijn op 
alle incidenten!

Colofon
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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 aan via het aanmeldformulier op de website 

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.


