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Inleiding
Op grond van het Besluit veiligheidsregio’s dient iedere veiligheidsregio jaarlijks een systeemtest
te houden waarin de kwaliteit van de regionale hoofdstructuur (meldkamer, commando plaats
incident, operationeel team en beleidsteam) wordt getest.
Op 1 december 2016 heeft wederom de jaarlijkse systeemtest voor Brabant-Noord plaats
gevonden. In de bijgevoegde rapportage treft u de resultaten aan en hieronder wordt een voorstel
gedaan met betrekking tot de resultaten en aanbevelingen uit de rapportage.

Algemene toelichting
Opzet van de systeemtest 2016
Voor de systeemtest dit jaar was gekozen om een scenario te hanteren met een maximale
opschaling naar GRIP 4. De test startte in de avonduren om zo het onverwachte karakter te
verhogen en daarmee een reëel beeld te krijgen van de opkomst(snelheid) van de vereiste
functionarissen en teams. De systeemtest 2016 is tevens gebruikt om de tijdelijke locatie van het
Regionaal Coördinatiecentrum te testen.
Het scenario betrof een grootschalig stroomuitval, aanvankelijk binnen de gemeentegrenzen van
’s-Hertogenbosch maar met als uiteindelijk effect een groot deel van de gehele regio.

Belangrijkste resultaten en aanbevelingen
Opkomsttijden
Bevindingen
De opkomsttijden zijn in belangrijke mate gehaald. Op alle niveaus zijn enkele functionarissen niet
binnen de gestelde normen aanwezig. Analyse hiervan (met inachtneming van recentelijke andere
testen en inzetten) levert op dat het niet om structurele problemen gaat. De voorlichter CoPI vormt
hier een uitzondering op. Doordat deze geleverd wordt door de politie en de politie sinds de
nationalisering qua eenheid georganiseerd is op het gebied Brabant-Noord en Zuidoost-Brabant
zijn ook de aanrijtijden van een aantal voorlichtingsfunctionarissen vergroot waardoor zij niet meer
binnen de wettelijke normtijd in het CoPI kunnen zijn. Met de politie wordt onderzocht in hoeverre
de rol van politievoorlichter als CoPI-voorlichter gehandhaafd kan worden en zal binnen de
veiligheidsregio een besluit moeten worden genomen over de uiteindelijke organisatorische
invulling van de voorlichtingsfunctie.
Tijdens de systeemtest zijn diverse functies ingevuld door middel van het systeem van “vrije
instroom”. Dit betekent dat voor betreffende functies geen piketfunctionaris permanent
beschikbaar is maar dat deze functies ingevuld worden door niet-dienstdoende functionarissen. In
een aantal gevallen bleek hierdoor niet of pas na lange tijd bezetting te zijn voor die functies. De
discussie omtrent “vrije instroom” richt zich altijd op de mate van risico dat gelopen wordt met deze
regeling versus de kosten voor een “hard” piket, motivatie van functionarissen om 24/7
beschikbaar te zijn voor een functie die zeer weinig opgeroepen wordt etc.
Aanbevelingen en acties
Ondanks enkele overschrijdingen van de opkomsttijden wordt, m.u.v. de voorlichter CoPI
geen structureel probleem gezien ten aanzien van de opkomsttijden en derhalve wordt
voorgesteld hiervoor geen aanvullende maatregelen te treffen. Met betrekking tot de
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voorlichter CoPI wordt voorgesteld om dit de komende tijd te agenderen voor overleg tussen
de politie, gemeente (verantwoordelijke voor de crisiscommunicatie) en veiligheidsregio.
Het aantal (“harde”) piketten binnen de hoofdstructuur vooralsnog niet verder uit te breiden.

Leiding, coördinatie en werkwijze teams
Bevindingen
De hiërarische lijn in de hoofdstructuur wordt gevormd door respectievelijk calamiteiten
coördinator van de meldkamers (CaCo GMC), de leider Commando Plaats Incident (leider CoPI),
de operationeel leider (OL) en de verantwoordelijk burgemeester/voorzitter veiligheidsregio.
In de lijn leider CoPI, OL en burgemeester werd periodiek informatie uitgewisseld. Tussen CaCo
en OL vond dit slechts incidenteel plaats. Dit kwam voort uit het feit dat aanvankelijk geen CaCo
aanwezig was op de meldkamer.
De werkwijze van de teams was over het algemeen zoals bedoeld in het Besluit veiligheidsregio’s.
Behalve het team Bevolkingszorg (sectie Bevolkingszorg) hebben de overige teams de BOBstructuur (Beeld-, Oordeels- en Besluitvorming) gehanteerd. Verder heeft het team Bevolkingszorg
bezet door functionarissen van de gemeente ’s-Hertogenbosch een andere samenstelling dan het
team Bevolkingszorg bezet door regionale functionarissen. Dit zorgt voor verwarring.
Binnen het RBT ontstond verwarring over de bestuurlijke woordvoering over de crisis (lokale
burgemeester versus voorzitter veiligheidsregio). Hiervoor bestaat een procedure maar deze is
blijkbaar onvoldoende bekend.
In het RBT heeft het werken met een technisch voorzitter tijdens de systeemtest goed
gefunctioneerd.
Aanbevelingen en acties
Zorg voor goede borging van de CaCo-functie. Momenteel wordt er gewerkt aan een
gezamenlijke CaCo-regeling voor Brabant-Noord en Zuidoost-Brabant vanwege de
samenvoeging van de meldkamers. Deze samenwerking biedt een goed perspectief op de
borging van de functie.
Analyseer waarom binnen het team Bevolkingszorg de BOB-structuur niet is gehanteerd.
Zorg binnen OTO Bevolkingszorg voor voldoende aandacht voor de BOB-structuur.
Zorg voor een gelijke samenstelling van het team Bevolkingszorg, ongeacht of de crisis
’s-Hertogenbosch betreft of de regio.
Zorg voor verheldering van de procedure bestuurlijke woordvoering bij GRIP4. Een voorstel
hierover is bijgevoegd (zie bijlage 2: Voorstel bestuurlijke woordvoering bij GRIP4).
Bekijk of het werken met een technisch voorzitter van het RBT structureel meerwaarde heeft.
Informatiemanagement
Bevindingen
Het proces informatievoorziening heeft goed gefunctioneerd en voldeed aan de wettelijke eisen
met uitzondering van het eerste geautomatiseerde beeld vanuit de meldkamer. Dit meldkamer
beeld is niet binnen de vereiste vijf minuten gerealiseerd. De reden hiervoor is dat binnen BrabantNoord niet gekozen is voor een automatische koppeling tussen het Geïntegreerd Meldkamer
Systeem (GMS) en het Landelijk CrisisManagement Systeem (LCMS). De reden van deze keuze
is dat door een automatische koppeling veel onnodig extra informatie in het LCMS terechtkomt. Dit
komt de inzichtelijkheid van informatie in het LCMS niet ten goede.
Tijdens de systeemtest is het proces Informatiemanagement onderbezet gebleken. Er is in
Brabant-Noord voor gekozen een groot deel van de functies binnen Informatiemanagement te
bemensen met vrije instroom. Vrije instroom biedt geen garanties tot opkomst. In het verleden is
dit geen probleem gebleken.
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Aanbevelingen en acties
- Vooralsnog wordt voorgesteld om niet over te gaan naar een automatische koppeling
tussen GMS en LCMS zolang er geen oplossing is waarmee voorkomen kan worden dat
het LCMS onnodig belast wordt met informatie die niet relevant is voor andere teams dan
de meldkamer. Niettemin zal de komende tijd naar een passende oplossing gezocht
(blijven) worden.
- Borg de bezetting van het proces Informatiemanagement. Momenteel is er al een start
gemaakt met het uitbreiden van de poule voor de functies binnen Informatiemanagement.
In de toekomst moet blijken of dit afdoende is om bezetting te kunnen garanderen. Verder
is voor verdere versterking van Informatiemanagement de samenwerking gezocht met
Zuidoost-Brabant.

Procesgang
Processtap

Datum

Regiegroep (advisering)

4 mei 2017

Veiligheidsdirectie (advisering)

15 mei 2017

Dagelijks Bestuur (besluitvorming)

26 juni 2017

Algemeen Bestuur (ter kennisname)

7 juli 2017

Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld kennis te nemen van:
1. het rapport van de systeemtest 2016.
2. de aanbevelingen in dit voorstel.
3. van de besluiten die het Dagelijks Bestuur heeft genomen met betrekking tot de aanbeveling;
‘Zorg voor verheldering van de procedure bestuurlijke woordvoering bij GRIP4’. Besluiten
Dagelijks Bestuur:
a. De huidige rolverdeling blijft bestaan, waarbij:
i. de voorzitter van het RBT optreedt als woordvoerder en boegbeeld van de crisis.
ii. de burgemeester(s) van de bron/effectgemeente(n) lokaal de rol van
burgervader/moeder voor de eigen inwoners vervullen en duiding geven aan het
incident.
b. Het RBT kan echter, op basis van gefundeerde overwegingen, een ander besluit over de
hiervoor genoemde rolverdeling nemen.

Akkoord

Ja

Nee

Secretaris: dr. ir. P. Verlaan MCDm

Afwijkend besluit
Paraaf: ……………

Bijlage(n)
1. Rapportage systeemtest 2016.
2. Bestuurlijke woordvoering bij GRIP4.
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1. Inleiding
Op 1 december 2016 heeft de Veiligheidsregio (VR) Brabant-Noord (BN) haar jaarlijks verplichte
systeemtest gehouden waarin een fictieve ramp of crisis wordt bestreden.
Het scenario betrof een stroomstoring in Noord Oost(NO)-Brabant tijdens ‘slecht weer’ (code
oranje). Dit resulteerde in 110.000 getroffen huishoudens in vijf gemeenten, verkeersinfarct op de
autosnelwegen, stilvallen van treinen, uitgevallen openbaar busvervoer, slecht bereikbare
hulpdiensten door uitval C2000, uitval geldautomaten, personen in liften opgesloten, analyse van
eventuele gevolgen voor bedrijven/instellingen (Jeroen Bosch ziekenhuis, Penitentiaire Inrichting (PI)
Vught, VION slachthuizen, RABO Datacentrum, agrarische sector, etc.) en maatschappelijke onrust
(winkeldiefstallen, overvallen, inbraken).
Naar aanleiding van het incident werd opgeschaald naar Gecoördineerde Regionale
Incidentsbestrijdingsprocedure (GRIP) 4.
In deze rapportage zijn uitsluitend de bevindingen, conclusies en aanbevelingen opgenomen ten
aanzien van de regionale hoofdstructuur die conform de wettelijke bepalingen deel dienen te nemen
aan een systeemtest (conform Besluit Veiligheidsregio’s). De resultaten van deze systeemtest maken
deel uit van de regionale monitor om de kwaliteit van de regionale voorbereiding op crises en
rampen inzichtelijk te maken en zo nodig te verbeteren.
In hoofdstuk 2 wordt de doelstelling van de systeemtest kort toegelicht. In hoofdstuk 3 worden per
organisatieonderdeel de bevindingen beschreven. In hoofdstuk 4 en 5 worden achtereenvolgens de
conclusies en aanbevelingen behandeld. In bijlage 1 zijn de resultaten van de waarnemers verwerkt
in een format zoals deze is opgesteld door de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVENJ). De resultaten in
bijlage 1 vormen de basis voor hoofdstuk 3 (bevindingen).

2. Doelstelling van de systeemtest
Hoofddoelstelling van de systeemtest is het in beeld brengen van de kwaliteit van de regionale
rampenbestrijdingsorganisatie (lees: hoofdstructuur). Hiervoor worden de resultaten van de test
getoetst aan de wettelijke bepalingen uit het Besluit Veiligheidsregio’s (Bvr). De bepalingen zijn
onder te verdelen in:
•

Melding en alarmering (alarmering, opschaling en opkomst)

•

Leiding en coördinatie (organisatie, werkwijzen, coördinatie/afstemming etc.)

•

Informatiemanagement (organisatie, werkwijzen etc.)
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3. Bevindingen
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen weergegeven per onderdeel van de regionale
hoofdstructuur. De onderbouwing dan wel een nadere toelichting is te vinden in bijlage 1 waar de
observaties van waarnemers zijn samengebracht in een door IVENJ aanbevolen rapportagestructuur.

Verloop opschaling
De opschaling is als volgt verlopen:
18:47u start systeemtest

door: Startinformatie aan meldkamer brandweer (MKB)

18:56u Opschaling naar GRIP 1

door: Brigadier van Dienst op GMC

19:10u Opschaling naar GRIP 2

door: MKB

20.07u Opschaling naar GRIP 4

door: Operationeel Leider (OL) in ROT

Gemeenschappelijk Meld Centrum (GMC) / Meldkamer (MK)

GMC organisatie bij aanvang systeemtest
Bij de start van de onaangekondigde systeemtest was er geen Calamiteiten Coördinator (CaCo) op
het GMC aanwezig. Volgens de geldende procedure binnen de VR BN, was de senior politie nu de
aangewezen persoon om deze taken op zich te nemen tot er een CaCo aanwezig zou zijn. Bij de
alarmering GRIP2 is het Communicatorscenario vrije instroom gestart, waaronder de alarmering voor
o.a. de CaCo. Bij het uitzetten van dit scenario werd op het PC scherm van de MKB een
storingsmelding ontvangen. Bij controle bleek dat het scenario wel bleef doorlopen. Enige tijd later
constateert de MKB dat het scenario voor de CaCo alsnog blijft doorlopen; geen van de
functionarissen accepteert echter de oproep. De twee aanwezige MKB centralisten zijn beiden ook
CaCo, echter tijdens deze test niet in deze rol werkzaam. Na verdere interne beraadslaging binnen
het GMC wordt als oplossing gekozen om een collega rechtstreeks telefonisch te benaderen om de
CaCo rol te vervullen. Deze collega had in eerste instantie de Communicator alarmering
gediskwalificeerd, omdat hij net terug was van een oefening. Tijdens het telefoongesprek geeft deze
collega aan alsnog op te komen. Om 20:20uur arriveert de CaCo op het GMC. Gedurende de periode
van aanvang van de systeemtest tot 20:20uur was binnen het GMC geen sprake van eenhoofdige
multidisciplinaire aansturing door de CaCo. Tijdens de systeemtest zijn, naast de CaCo en een
informatiecoördinator (OIV), ook extra medewerkers van de meldkamer ambulancezorg (MKA),
meldkamer politie (MKP) en MKB opgekomen.
Invulling functie Meldkamer Officier van Dienst (MOvD)/ CaCo
Bij binnenkomst van de CaCo op het GMC trekt deze een groen hesje aan met het opschrift MOvD.
Vanuit de werkplek CaCo is de fysieke afstand naar de medewerkers MKA vrij groot om alle
mondelinge informatie mee te krijgen. Leidinggeven aan het meldkamerproces bestaat primair uit
twee onderdelen. Enerzijds operationeel monodisciplinair richting eigen personeel GMC om het
meldkamerproces goed te laten verlopen en anderzijds Linkin pin vanuit het GMC als operationeel
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leidinggevende richting de overige crisisteams buiten het GMC. Dit door knelpunten te signaleren en
vooruit te denken in scenario’s. Aan deze rol van leidinggeven werd onvoldoende invulling gegeven.
Informatiemanagement
Het GMC personeel werd ondersteund door de MK-IC (een informatiecoördinator Meldkamer), die
zich om 19:14 uur bij aankomst meldt bij de senior politie en vraagt naar verdere informatie. Hij krijgt
als antwoord: “Ik ben geen CaCo...”. Vervolgens start de informatiecoördinator zijn systemen en
meldt zich per portofoon aan, dat hij aanwezig is. Om 19:19 uur wordt de startmelding aangemaakt
in het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) door de informatiecoördinator. Vervolgens scant
de hij met behulp van de GMS OVI-tool de multidisciplinaire informatie en zet relevante informatie
vervolgens over in een eigen Word-bestand. Om 19:28 uur wordt de relevante informatie overgezet
naar LCMS.

Commando Plaats Incident
Opkomst en samenstelling CoPI
Het CoPI was conform het Bvr samengesteld, m.u.v. de Officier van Dienst Geneeskundige Zorg
(OvDG), die niet is opgekomen1. In het Geïntegreerd Meldkamer Systeem (GMS) staat vermeld dat de
OvDG om 20:30 uur is aangesloten bij het CoPI. Ook de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg
(ACGZ) van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) in het ROT heeft
verzocht om contact te krijgen met de OvDG. Dit is niet gelukt gedurende de systeemtest. Naast de
wettelijk vereiste samenstelling van het CoPI namen ook deel aan de vergaderingen de Adviseur
Gevaarlijke Stoffen (AGS), de Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz) en de OvD-Enexis. De
opkomsttijd van de wettelijk vereiste functionarissen in het CoPI werd slechts gedeeltelijk
gerealiseerd binnen de gestelde norm van 30 minuten. Met de aankomst van de Officier van Dienst
Brandweerzorg (OvDB) (overschrijding 6 minuten) en de voorlichtingsfunctionaris (overschrijding 12
minuten) was het CoPI compleet. De OvD-Bz en de AGS startten met hun werkzaamheden na resp.
23 en 34 minuten. Voor beide functionarissen geldt een eigen regionale (streef)norm van 30
minuten. De OvD-Enexis startte met de werkzaamheden na 27 minuten.
Werkwijze, vergaderstructuur en afstemming
De Leider CoPI (LC) heeft voorafgaand aan de systeemtest geoefend met de Beeldvorming
Oordeelsvorming Besluitvorming ( BOB)- structuur. Tijdens deze oefeningen is vooral de nadruk
gelegd op de oordeelsvorming. Het geleerde is tijdens de systeemtest consequent toegepast,
waardoor het CoPI uiteindelijk tot goede besluiten kon komen. De vergaderingen duurden maximaal
10 minuten en verliepen uitermate efficiënt. Buiten het ontbreken van de OvDG functioneerde het
CoPI uitstekend; goede samenwerking zowel tijdens de vergadering alsook daar buiten. Door het
ontbreken van de OvDG zijn de processen van de GHOR Acute Zorg en Gezondheidskundige Zorg niet
in beeld geweest. Dit zou bij een daadwerkelijk incident mogelijk geleid hebben tot extra slachtoffers
(zie voetnoot 1).
De LC maakt gebruik van de witte wand om hier voor eenieder goed zichtbaar het BOB-proces weer
te geven. Besluiten worden genomen conform de BOB-structuur. Aan deze vergaderstructuur wordt
consequent vastgehouden. Er worden door de LC goede afspraken gemaakt over de vergaderklok en
1

Na onderzoek is gebleken dat de dienstdoende OvDG naar een werkelijk incident is gedirigeerd door de MKA.
In eerste instantie is dit ook doorgegeven (onder meer aan de regie van de systeemtest) aan de LM CoPI.
Nadat het werkelijke incident was afgehandeld heeft de OvDG geen directie opdracht gekregen van wie dan
ook om weer deel te nemen aal de systeemtest.
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dit wordt afgestemd met het ROT. De LC let er goed op of het mono informatie betreft of dat het
multi gedeeld moet worden. Hierdoor wordt er effectief vergaderd met aandacht voor detail.

Informatiemanagement
Door de Officier van Dienst Informatievoorziening (OvD-I) van het CoPI is in het LCMS het eigen beeld
CoPI bijgehouden. In dit eigen beeld waren de elementen aard van het incident, inzet van de
hulpverlening, prognose, aanpak en resultaten aanwezig. Er werd niet altijd teruggekomen op het
effect van de genomen maatregelen (is ook moeilijk in een gesimuleerde omgeving).
Nieuwe informatie werd direct na afloop van het overleg in het systeem geplaatst. Ook wanneer de
informatie binnenkwam na de vergadering werd dit direct verwerkt in LCMS. Het eigen beeld werd
aangepast aan nieuwe beschikbare informatie. Via LCMS werd het eigen beeld CoPI ook beschikbaar
gesteld aan andere teams.

Regionaal Operationeel Team
Opkomst en samenstelling ROT
Het ROT was conform het Bvr samengesteld. Naast de wettelijk vereiste samenstelling nam ook de
Officier Veiligheidsregio (OVR) van Defensie deel aan de vergaderingen. Het ROT was nagenoeg
compleet binnen de vereiste norm van 45 minuten en gestart met de uitvoering van haar taken.
Enkel de voorlichtingsfunctionaris startte met de werkzaamheden na 69 minuten. De
informatiemanager ROT (ROT-IM) was na 39 minuten aanwezig en derhalve niet binnen de wettelijke
norm van 30 minuten gestart met de uitvoering van taken.
Werkwijze, vergaderstructuur en afstemming
De Operationeel Leider (OL) start direct met de praktische voorbereiding van de vergadering
(naambordjes en flip-over klaarzetten). Verder start hij ook met de inhoudelijke voorbereiding zoals
bellen met leider CoPI (meerdere belpogingen) en deelt via het GMC het verzoek mee om iemand
van de energiemaatschappij in het ROT op te nemen. De OL treedt op als ontkleurd leider. Dit blijkt
als alle aanwezigen op dezelfde manier behandeld worden en de ruimte krijgen hun punten in te
brengen.
Bij aanvang van de 1ste ROT vergadering stelt de OL dat het team compleet is, m.u.v. de Algemeen
Commandant Bevolkingszorg (ACBz) (die sluit binnen enkele minuten aan). Hij checkt dit niet bij de
aanwezigen. Deze check wordt wel gedaan aan het einde van de beeldvormingsronde. De OL stelt de
vraag of het team compleet is. Het antwoord op deze vraag is dat zowel Enexis alsook de
Nederlandse Spoorwegen (NS) nog moeten aansluiten. Ook de Informatiecoördinator ROT (ROT-IC)
ontbreekt, dit wordt echter niet expliciet gemeld.
Er zijn drie vergaderingen georganiseerd waarbij de structuur verschillend was per vergadering. Bij
aanvang van de 1ste vergadering werd gestart met procedurele afspraken, zoals streven het overleg
tot 20:30 uur te laten duren, telefoons uit en een korte voorstelronde. Vervolgens werd door de OL
het doel van de eerste vergadering benoemd: zorgen voor beeldvorming en dilemma’s filteren.
Tijdens de 1ste vergadering werd de BOB-structuur toegepast en was het doel eveneens duidelijk. Dit
veranderde enigszins tijdens de 2de vergadering, waarin de BOB-structuur minder goed werd
toegepast en was ook het doel van dit overleg minder duidelijk. De invloed vanuit de sectie
Informatiemanagement (sectie IM) hierop is groot. Mede door het ontbreken van de ROT-IC liep de
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sectie IM achter de feiten aan en was ROT-IM niet in staat om in zijn presentatie van het beeld te
zorgen voor een actuele informatiepositie van het ROT. Dit heeft meerdere aanvullingen op het
beeld tot gevolg (wat de BOB structuur al snel doet vervagen) en zorgt ervoor dat oordeels- en
besluitvorming minder effectief kan plaatsvinden. Met name de politie geeft in de vergadering aan
behoefte te hebben aan prioritering van de werkzaamheden. Tijdens de 3de vergadering komt de
BOB-structuur weer duidelijk terug. De beeldvormingsfase vindt breed plaats en vervolgens wordt
per benoemd object of probleem de O&B nagelopen. Veel acties zijn benoemd en weggezet per
kolom.

Sectie Informatiemanagement
Het doel van het proces Informatiemanagement is het verkrijgen van alle voor de bestrijding van het
grootschalige incident relevante informatie en die actief beschikbaar stellen. De juiste informatie
moet in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar zijn voor degenen die deze nodig
hebben.
Opkomst en samenstelling sectie informatiemanagement
De sectie IM bestond uit de ROT-IM, een Informatiemanager sectie (Sectie-IM) tot 20:32uur (zij
begeeft zich dan naar het RBT als Informatiecoördinator RBT = RBT-IC), een ROT-IM en een
informatiecoördinator sectie (Sectie-IC). De bezetting van de sectie IM door 2 personen (de ROT-IM
en de Sectie-IC) wordt in een vroegtijdig stadium als onderbezetting aangemerkt, omdat twee
informatiecoördinatoren ontbreken (één binnen het ROT overleg en één binnen de sectie IM). Verder
was nog een MK-IC actief in het GMC. Door ROT-IM wordt bijstand gevraagd aan de buurregio
Brabant-Zuidoost. De Sectie-IM was na 38 minuten aanwezig en derhalve niet binnen de wettelijke
norm van 30 minuten gestart met de uitvoering van hun taken. Tevens heeft de sectie IM een
Informatiecoördinator Plot (IC-Plot) t.b.v. het grafisch beeld gemist. De ROT-IM heeft daar bij de
Sectie-IM expliciet nog eens om gevraagd.
Werkwijze, vergaderstructuur en afstemming
De ROT-IM krijgt ca. 10 minuten na aankomst het verzoek van de OL voor een eerste beeld over 5
minuten. Vanwege de krappe bezetting is er frequent telefonisch contact tussen het Sectie IM en de
OvD-I in het CoPI. Interne verdeling van werkafspraken resulteert in een Sectie-IC (t.b.v. de tekst
module) voor LCMS en de Sectie-IM voert regie op de secties. De onderbezetting wordt besproken en
heeft ertoe geleid dat het GMC verzocht wordt opnieuw de Communicator op te starten voor
ondersteuning van de sectie IM. Binnen de sectie IM wordt om 20:36 uur het totaalbeeld besproken
en wordt het coördinatieplan uit LCMS geprint. Aansluitend komt de OL en kijkt binnen de sectie IM
naar bron- en effectgebied in het LCMS plot. De Sectie-IC (tevens IC-PLOT) vraagt om nadere
informatie van de energiemaatschappij, waarna deze wordt toegevoegd aan de beeldvorming ROT.
Het ontbreken van de ROT-IC binnen het ROT-overleg heeft tot gevolg dat de ROT-IM de informatie
(aanvullingen op het beeld, knelpunten, acties en besluiten) zelf dient te noteren en meeneemt naar
de Sectie IM en daar mondeling doorgeeft. Hierdoor gaat informatie over verschillende schijven met
gevolgen voor verlies van informatie en mogelijke fouten. Knelpunten, acties en besluiten van het
ROT komen hierdoor niet in LCMS. Tevens kan worden geconcludeerd dat nieuwe informatie vanuit
het ROT niet binnen 10 minuten in LCMS wordt ingevoerd.
Voorafgaande aan de 2de ROT vergadering wordt binnen de sectie IM afgesproken om eventuele
tegenstrijdige informatie te checken binnen het ROT. Verder wordt gezamenlijk gecontroleerd welke
monodisciplinaire informatie relevant is voor het totaalbeeld en worden foto’s gemaakt van het
totaalbeeld en samenvattingen mono informatie. Defensie meldt tegenstrijdige informatie, die door
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de IM sectie wordt opgepakt. Ook wordt overeengekomen dat informatie van Defensie via IM ROT in
LCMS kan worden ingebracht.
Om 21:13 uur meldt de OvD-I vanuit het CoPI de uitval van C2000/GMS. Dit wordt direct gemeld in
de ROT-vergadering en de CaCo wordt benaderd betreffende de C2000-masten en een tijdsindicatie.
Vervolgens neemt de Sectie-IM contact op met OvD-I in het CoPI om het totaalbeeld over te nemen.
Tegenstrijdigheden in het beeld met betrekking tot het Jeroen Bosch ziekenhuis worden
geconstateerd, waarop adequate reactie wordt ondernomen. Bij de CaCo wordt geïnformeerd naar
het beeld van de files. Ook worden de mono tabbladen gecontroleerd op multidisciplinair relevante
informatie.
Na afloop van de 2de ROT-vergadering informeert de ROT-IM de sectie over beeld en besluitvorming
ROT, waarna de Sectie-IC direct de informatie verwerkt in Word om het vervolgens te kopiëren naar
LCMS. Binnen de sectie wordt overwogen om breaking news in de vergadering in te brengen.
Uiteindelijk wordt afgesproken om relevante informatie te delen via WhatsApp.
Het ontbreken van twee informatiecoördinatoren (ROT-IC en de Sectie-Plot) binnen de sectie IM
zorgt ervoor dat de informatie vanuit de secties onvoldoende stroomt. Samenvattingen worden niet
gevuld en daardoor wordt informatie die al binnen de crisisorganisatie aanwezig is onvoldoende tot
niet benut. Doordat de informatie niet in de samenvattingen op de tabbladen van de secties staat,
wordt deze niet ‘opgehaald’ door de Sectie-IM en komt deze informatie niet beschikbaar binnen het
ROT tabblad en ook niet binnen het Situatiebeeld (beelden die weer als input dienen voor het RBT op
basis waarvan besluiten worden genomen). De informatie wordt daardoor ook niet door de ROT-IM
meegenomen naar het overleg om te presenteren en zo eenieder in het plaatje te brengen.
De komst van de MK-IC (vanuit het GMC) naar de sectie IM brengt hier verandering in. De Sectie-IC
neemt de rol op zich van Sectie-IM en stuurt de secties aan met als gevolg dat vanaf 21:54 uur de
eerste samenvattingen verschijnen in de beelden van de secties. Deze samenvattingen zijn doorgezet
naar het tabblad van de sectie IM en het informatieproces stroomt. Vanaf dit moment is het mogelijk
om als ROT-IM het totaalbeeld als leidraad te nemen bij de presentatie van het beeld en kan ook het
RBT besluiten nemen op basis van actuele informatie.
Om 21:55 uur wordt binnen de sectie het totaalbeeld voorbereid voor de 3de ROT vergadering.

Regionaal Beleidsteam
Opkomst en samenstelling RBT
Het RBT bestond uit meer dan de in het Bvr voorgeschreven functionarissen. De opkomst van de
wettelijk vereiste functionarissen in het RBT was binnen de norm van 60 minuten met uitzondering
van de locoburgemeester ‘s-Hertogenbosch (overschrijding 18 minuten).
Werkwijze, vergaderstructuur en afstemming
Voorafgaand aan de 1ste vergadering wordt door de adviseur politie aangegeven dat er op de site
www.burgemeesters.nl een aantal evaluaties (Haaksbergen en Bommelerwaard) staan, die als
voorbeeld gebruikt kunnen worden. Om 20:42 uur wordt de 1ste vergadering geopend onder leiding
van de Technisch Voorzitter (TV). Na kennismaking volgt een eerste beeldvorming op basis van
beschikbare informatie aangedragen door deelnemers. Er wordt geen gebruik gemaakt van een
beamer of flip-over. Na binnenkomst van verdere bestuurders wordt de vergadering steeds weer
opnieuw opgestart om iedereen op hetzelfde informatieniveau te krijgen. Tijdens de 1ste vergadering
zijn prio’s (1. Hulpverlening, 2. Verkeer, 3. Openbare orde/onrust, opsporing) door de adviseur politie
genoemd en omarmd door de vergadering. Daarbij is gefocust op effectgebied. Later worden deze
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prio’s omgedoopt in uitgangspunten. De informatiecoördinator geeft enkele malen een beeld van de
actuele situatie van de incidenten. Waar nodig geven de bestuurlijke adviseurs hierop meer
gedetailleerde aanvullingen. Tot slot krijgen alle aanwezigen achtereenvolgens gelegenheid
mededelingen te doen of relevante vragen te stellen.
Tijdens de 2de vergadering wordt overlegd volgens de COT-drieslag (Aard / Betrokkenen / Context) en
vervolgens via het BOB-proces. Bij aanvang van de vergadering meldt de voorzitter dat hij de
Commissaris van de Koning (CdK) en de Minister van V&J heeft geïnformeerd. Vervolgens geeft de
informatiecoördinator een update van de situatie (110.000 getroffen huishoudens, door uitval C2000
zijn hulpdiensten slecht bereikbaar, verkeersinfarct op snelwegen en door gladheid (ijzel) openbaar
busvervoer uitgevallen, zuurstofapparatuur nodig voor zorgbehoeftigen i.v.m. evacuatie,
geldautomaten uitgevallen en personen in liften opgesloten). Verder is ook zeer zorgwekkend dat
NS-medewerkers worden belaagd door gestrande reizigers. Ook is een zichtbare toename van
winkeldiefstallen, overvallen en inbraken geconstateerd. Door de aanwezigen worden als gevolg van
de stroomuitval ook nog de VION slachthuizen en het RABO Datacentrum in Boxtel genoemd. Ook de
noodstroomvoorziening in het Jeroen Bosch ziekenhuis en de PI Vught worden besproken.
Uiteindelijk wordt de prioriteitsvolgorde aangepast (1. Hulpverlening, 2. Beheersing van de
criminaliteit inclusief opsporing) en 3. Doelstellingen benoemen (beheersbaarheid kwetsbaarheid
zorgbehoevenden, bedrijven en van de energievoorziening).
Tot slot heeft het RBT een 9-tal besluiten genomen:
-

-

GRIP 4 te handhaven.
Een kort driehoeksoverleg over de beveiliging en eventuele ontruiming van de PI Vught
tussen de burgemeester (BGM) van Vught, de hoofdofficier van Justitie (HOvJ) en de
regiochef van de politie te houden.
Het ROT besluit om vast te houden aan de regionale afspraken met betrekking tot de
bestuurlijke coördinatie.
Het ROT te vragen met een voorstel voor prioritering heraansluiting stroomvoorziening te
komen.
Het ROT op te dragen een buitenring van 2,3 km gewapende bewakers rond de PI Vught te
leggen en daarbij gebruik te maken van eenheden van Defensie.
Het Landelijk Coördinatie Centrum te verzoeken zich gereed te maken om bijstand te
verlenen.
Het ROT te vragen de evacuatie van zorginstellingen in het getroffen gebied voor te
bereiden.
ROT wordt gevraagd na te gaan wat de oorzaak van het ontploffen van de 150 KV stations is
en in hoeverre hierbij menselijk of ander handelen van buitenaf een rol heeft gespeeld.
Het ROT wordt verzocht de uitvoering van het scenario maatschappelijke onrust inclusief het
uitvaardigen van noodbevelen en noodverordeningen voor te bereiden.

Het RBT heeft zijn rol goed opgepakt, de beleidsuitgangspunten vastgesteld en prioriteiten
aangegeven bij het nemen van besluiten. De leden van het RBT ondersteunden de voorzitter en
hebben een belangrijke bijdrage gehad bij het nemen van besluiten. Bij de start van een nieuwe
vergadering is niet teruggekeken welke besluiten er waren genomen, welke besluiten zijn uitgevoerd
en welke besluiten nog open stonden.

Informatiemanagement
Binnen het RBT is een beperkt eigen beeld opgebouwd dat gedeeltelijk bestaat uit de aard van het
incident en de inzet van de hulpverlening. Betreffende de aanpak zijn meerdere operationele
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scenario’s van het ROT besproken. Een prognose is wel voorgenomen, echter dit werd niet verder
uitgediept. Er is gesproken over 2-3 dagen en over weken, maar zonder verdere diepgang. Daarvoor
duurde de systeemtest te kort. Dit laatste is ook van toepassing op de getroffen maatregelen en de
resultaten.
Het RBT ontvangt informatie van andere teams door de teamleden. Zo leest de RBT-IC uit LCMS voor,
de adviseur brandweer meldt wat het beeld is vanuit de OL, de adviseur politie meldt de prio’s en de
adviseur GHOR brengt kwetsbaren en thuiszorg in beeld. Verder meldt de communicatieadviseur dat
telecom gaat uitvallen. Tevens komt uit de vergadering informatie betreffende IJzel, Jeroen Bosch
ziekenhuis, PI Vught, treinen die stil staan en veel mensen op straat.

Team Bevolkingszorg
Opkomst en samenstelling Bz
Tijdens deze systeemtest was het team Bz verdeeld over twee locaties. Een team was werkzaam
binnen het ROT. Het andere team was bij opkomst (GRIP 2) werkzaam binnen het stadskantoor en na
afkondiging van GRIP 4 verhuisde dit team naar het gebouw van de VR.
Het team Bz binnen het ROT werd initieel gevormd door een algemeen commandant en Hoofd
Informatie (HIN). Om 20:57 uur is contact geweest tussen de algemeen commandant en de
teamleider Slachtoffer Informatie Systematiek (SIS), waarbij deze laatste aangaf niet via de normale
afspraken gealarmeerd te zijn. De teamleider SIS arriveert alsnog om 21:15 uur. SIS was om 20:07 uur
opgestart door de HIN en vastgelegd in LCMS. Het team bestaat ook uit een communicatieadviseur
ROT. Deze was wel aanwezig maar bleef werkzaam binnen het eigen team communicatie en heeft
dus geen deel uitgemaakt van de overleggen binnen het team Bz.
Het team Bz dat om 20:15 uur start met haar werkzaamheden in het gebouw VR werd gevormd door
de Algemeen Commandant, Technisch Voorzitter, Hoofd Communicatie, Hoofd Ondersteuning,
Hoofd Publieke Zorg, Hoofd Omgevingszorg, Informatie coördinator en Verslaglegger. Met deze
samenstelling voldeed het team aan de minimale samenstelling als genoemd in het Bvr.
Werkwijze, vergaderstructuur en afstemming
Binnen het team Bz is geen vergaderstructuur gehanteerd. Er werd niet gewerkt met een agenda en
ook de BOB-structuur is niet gebruikt. Bij de aanvang wordt binnen de sectie geopperd om
procedureafspraken te maken. Het komt echter niet verder dan het benoemen van dit voornemen.
Verder was er geen briefing na afloop van de ROT-vergadering. Er werd gebruik gemaakt van LCMS
via de laptop van het HIN. Daardoor was het niet mogelijk een uitdraai te printen. Op de locaties
stonden drie vaste PC’s. Deze werden niet gebruikt. Er werd door het HIN goed gebruik gemaakt van
het whiteboard, waarop belangrijke zaken werden weergegeven.
De Algemeen Commandant (AC) in het ROT was afkomstig van de gemeente ’s-Hertogenbosch
(gealarmeerd vanuit een GRIP 2 met het brongebied ’s-Hertogenbosch). Echter door de opschaling
naar GRIP 4 zijn ook een aantal omliggende gemeenten betrokken. De AC is zich pas om 21:57 uur
bewust dat hij in het ROT ook een verantwoordelijkheid heeft voor de andere gemeenten. Dit naar
aanleiding van een telefoontje vanuit Vught, een van de andere gemeenten die in het effectgebied
liggen. De AC was actief tijdens de vergadering en heeft o.a. een positieve bijdrage geleverd aan de
nadere specificatie van de termijn waar de aandacht op gericht moest worden. (korte termijn – 12
uur; termijn duur crisis – 3 dagen).
Het Team Bz heeft vijf keer vergaderd. Hierbij werd de vergaderdiscipline onvoldoende gehandhaafd;
de vergaderklok werd afgesproken, maar tijden werden niet nageleefd. Voor iedere vergadering
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werd aan de hand van het LCMS de voortgang/ontwikkeling van het incident besproken. Naar
aanleiding hiervan werden geen verdere acties uitgezet. Gedurende de vergaderingen werd goed
gebruik gemaakt van de aanwezige faciliteiten, zoals beamer, laptop, flip-over en twee
beeldschermen.
Er is niet gewerkt volgens de BOB-structuur. Binnen het team Bz zijn drie processen onderkend, te
weten voorlichting, milieu en opvang en verzorging. Geen van deze processen is opgestart. Het team
Bz heeft alles geprobeerd te regelen vanuit de aanwezige leden. Een achterban is niet ingezet noch
geraadpleegd. Doordat er geen processen zijn opgestart en er geen BOB-structuur gehanteerd werd,
is besluitvorming slecht tot niet op gang gekomen.
Informatiemanagement
Binnen het team Bz wordt een beperkt eigen beeld opgebouwd. De aard van het incident wordt
besproken, echter de inzet van de hulpverlening alsook een prognose wordt niet gegeven. De
aanpak, getroffen maatregelen en resultaten worden enigszins besproken, echter opgehaalde
informatie wordt niet of onvoldoende omgezet naar acties en/of maatregelen. Het eigen beeld is
binnen LCMS en een eigen ICT-omgeving van ‘s-Hertogenbosch bijgehouden en nieuwe informatie
wordt tijdens en na ieder overleg van het team Bz in het systeem ingebracht.

Regionaal Actiecentrum Communicatie
In BN wordt gewerkt met 1 functiestructuur en twee personele invullingen voor communicatie. Bij
incidenten tot en met GRIP 3 in alle gemeenten in BN (m.u.v. de gemeente ’s-Hertogenbosch) wordt
het actiecentrum communicatie met gemeentelijke communicatie functionarissen uit de gemeenten
in BN gevuld.
Opkomst en samenstelling team communicatie
Het actiecentrum is om 19:10 uur gealarmeerd met de afkondiging van GRIP 2, waarna de
medewerkers naar het stadskantoor gaan en hier vanaf circa 19:40 uur aanwezig zijn. Met de
afkondiging van GRIP 4 verplaatsen de medewerkers zich naar het gebouw van de VR. Hier worden
vanaf 20:22 uur de werkzaamheden opgepakt. Het team communicatie werd gevormd door Hoofd
Communicatie, een buddy van het Hoofd Communicatie, Hoofd Pers- en Publieksvoorlichting, LCMS,
Logger, Web redacteur, twee Omgevingsanalisten, twee Publieksvoorlichters en vijf Persvoorlichters.
Werkwijze, vergaderstructuur en afstemming
Het actiecentrum is binnen enkele minuten na arriveren op de locatie VR opgestart; iedereen weet
wat hij/zij moet doen. Hoofd Pers- en Publieksvoorlichting heeft het team goed op de rails en zorgt
voor korte bijpraatmomenten als er een nieuwe groep medewerkers arriveert. Hoofd Communicatie
communiceert met CoPI/ROT/RBT voor meer informatie. Hiervan komt echter geen terugkoppeling
tijdens het overleg. Interne communicatie is niet altijd optimaal. Hoofd Pers- en Publieksvoorlichting
stelt vast dat geen extra bezetting nodig is en Hoofd Communicatie overweegt vervanging, aangezien
de crisis wellicht langer gaat duren. Ook dit wordt niet teruggekoppeld naar het team.
De BOB-structuur wordt niet compleet gevolgd (slechts één B wordt gevolgd), daardoor is er geen
gemeenschappelijk beeld van de omvang en de impact ervan. Tijdens de vergaderingen wordt eerst
de omgevingsanalyse gelezen en vraagt Hoofd Communicatie vervolgens om aanvullingen. Een
vergaderklok wordt niet afgesproken en de vergaderklok ROT en RBT wordt niet gedeeld. Er worden
geen teambesluiten genomen; Hoofd Communicatie geeft aan wat er gedaan is of wordt. Tijdens de
vergadering ontbreekt het duidelijk uitzetten en formuleren, echter de leden van het actiecentrum
pakken over het algemeen zelf wel de taken op die voor hen zijn.
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Er worden meerdere prioriteiten gesteld door het actiecentrum. Hoofd Communicatie vraagt om
handelingsperspectief bij ROT en geeft aan contact te leggen met Enexis. Verder geeft Hoofd
Communicatie aan om een publieksnummer in te richten en Frequently Asked Questions (FAQ’s) op
te stellen. Het verzoek om Omroep Brabant als rampenzender in te zetten wordt bij het RBT
ingebracht. Vanuit het RBT komt het verzoek om een statement voorbereiding, persruimte inrichten
en pers uitnodigen.

4. Conclusies
Opkomst en samenstelling teams
Tijdens de systeemtest zijn het CoPI, ROT, team Bz en RBT gealarmeerd als onderdeel van de
hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Deze teams zijn tijdens de systeemtest
nagenoeg volledig opgekomen. Verder is ook het actiecentrum communicatie gealarmeerd. Dit
actiecentrum is bij GRIP 2 in het stadskantoor begonnen met haar werkzaamheden en na afkondiging
GRIP 4 verplaatst naar het gebouw VR.
Geconcludeerd kan worden dat gedeeltelijk voldaan is aan de (wettelijk vereiste) opkomsttijden en
de vereiste samenstellingen (op grond van het Bvr).
-

-

-

-

-

Het CoPI is niet conform de wettelijk vereiste basissamenstelling met de eerste
werkzaamheden binnen 30 minuten gestart. De OvDB en de voorlichtingsfunctionaris zijn
hun werkzaamheden gestart na resp. 36 en 42 minuten. De OvDG is gedurende de
systeemtest niet opgekomen2. Het eerste CoPI overleg vond 56 minuten na afkondiging
GRIP1 plaats.
Het ROT is nagenoeg compleet gestart na 40 minuten (norm 45 minuten), m.u.v. de
voorlichtingsfunctionaris (23 minuten vertraging). De leidinggevende van de sectie IM start
na 38 minuten met de werkzaamheden (norm is 30 minuten).
Het team Bz was 21 minuten na de opschaling GRIP 1 gestart met de werkzaamheden (norm
90 minuten). De coördinator van de voorlichting (HCOM) start binnen 30 minuten met de
werkzaamheden (norm 30 minuten).
Het RBT start 35 minuten na opschaling GRIP 4 met de werkzaamheden (norm 60 minuten),
m.u.v. de locoburgemeester ‘s-Hertogenbosch (18 minuten vertraging). De grootte van het
RBT was groter dan vastgelegd, waardoor vergaderingen niet altijd efficiënt werden
afgesloten.
Het actiecentrum communicatie was in het stadskantoor vrij snel bemand met voldoende
personeel. Na verplaatsing naar het gebouw VR is het team verder uitgebreid met voldoende
pers- en publieksvoorlichters.

Het GMC is 24 uur per dag bemand. Afhankelijk van de aard en omstandigheden van de ramp of
crisis, alarmeert het GMC extra instroom personeel. Indien ten tijde van een alarmering geen CaCo
aanwezig is op het GMC, is de senior politie, volgens de geldende procedure binnen de VR BN, de
aangewezen persoon deze taken op zich te nemen tot er een CaCo aanwezig is. De CaCo wordt
middels de Communicator gealarmeerd op basis van vrije instroom.

2

Na onderzoek is gebleken dat de dienstdoende OvDG naar een werkelijk incident is gedirigeerd door de MKA.
In eerste instantie is dit ook doorgegeven (onder meer aan de regie van de systeemtest) aan de LM CoPI.
Nadat het werkelijke incident was afgehandeld heeft de OvDG geen directe opdracht gekregen van wie dan ook
om weer deel te nemen aal de systeemtest.
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Werkwijze, vergaderstructuur en afstemming binnen teams
Het resultaat van het optreden van het CoPI, het ROT en het RBT was over het algemeen zoals
bedoeld in het Bvr. Het gebruik van de BOB-structuur werd bij het CoPI en het ROT herkenbaar
toegepast. Binnen het RBT werd gewerkt volgens de COT-drieslag en vervolgens via de BOBstructuur. Het RBT is eigenlijk te vroeg c.q. zonder vragen, opdrachten, etc. vanuit het ROT reeds
actief geworden. Het gevolg was het bedenken van scenario’s binnen het RBT, die eigenlijk
thuishoren bij het ROT. Het team BZ heeft niet gewerkt volgens het BOB-principe, waardoor
nagenoeg geen processen zijn opgestart, opdrachten niet duidelijk worden verstrekt en geen
concrete besluiten zijn genomen.
Binnen alle teams werd op een correcte manier gebruik gemaakt van het LCMS. Mede hierdoor werd
de centrale beeldvorming op adequate manier vormgegeven. Het actiecentrum communicatie was
bij aankomst in het gebouw van de VR snel opgestart waarbij iedereen weet wat hij/zij moet doen.
Doordat binnen het actiecentrum van de BOB-structuur alleen de Beeldvorming enigszins wordt
gevolgd, is er geen gemeenschappelijk beeld van de omvang en de impact ervan.

Informatiemanagement
Op het GMC wordt het LCMS bijgehouden door de MK-IC (Meldkamer Informatiecoördinator ter
ondersteuning van de CaCo). Deze is niet permanent op het GMC aanwezig, maar komt op vanuit de
poule OIV’ers. Hierdoor ontstaat een eerste vertraging. Verder was tijdens de initiële alarmering
geen CaCo aanwezig en waren de centralisten druk bezig met de meldingen en alarmeren van
functionarissen. Multidisciplinair is er alleen binnen het GMC informatie beschikbaar in het GMS
systeem als incident melding. In het netcentrisch systeem LCMS is geen beschrijving beschikbaar tot
19:19 uur (startmelding). Geconcludeerd moet worden dat niet is voldaan aan het wettelijke vereiste
om het eerste meldkamerbeeld binnen vijf minuten te presenteren.
De ROT-IM binnen het ROT en de sectie IM voldoen aan de wettelijke vereisten. Hoewel de sectie IM
bemand was met het vereiste aantal personen (2) wordt dit als onderbezetting ervaren. Hierdoor is
een interne werkverdeling overeengekomen waarbij de informatiecoördinator binnen het GMC het
LCMS en regie op zich neemt en de Sectie-IM binnen de sectie optreedt en contact met de secties
onderhoudt. Nadat de ROT-IM om 19:50 uur informatie krijgt voor het inloggen netwerk BRWBN,
wordt vanaf 20:03 uur het totaalbeeld opgebouwd en via LCMS gedeeld. Tegenstrijdige informatie is
geconstateerd (hoeveelheid SVM/aantal liters, tijdsduur stroomvoorraad Jeroen Bosch ziekenhuis)
en na verificatie aangepast in het beeld en plot.
De OvD-I binnen het CoPI heeft goed gefunctioneerd en voldeed aan de wettelijke bepalingen. Het
eerste beeld wordt vastgesteld door de OvD-I. Nieuwe informatie, tijdens het overleg ingebracht,
wordt direct na afloop van het overleg in LCMS geplaatst. Ook werd nieuwe informatie die
binnenkwam na het overleg direct verwerkt in LCMS.
De RBT-IC was bij aanvang van het 1ste RBT overleg aanwezig. Gedurende ieder overleg wordt door de
RBT-IC nagenoeg letterlijk de informatie die het ROT opleverde vanuit het LCMS voorgelezen. Verder
wordt informatie toegevoegd door RBT teamleden en door RBT-IC aangevuld vanuit LCMS.
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5. Aanbevelingen
Opkomst en samenstelling
De gerealiseerde opkomsttijden dienen vergeleken te worden met de opkomsttijden van eerdere
alarmeringen gedurende het afgelopen jaar. Een verdere analyse kan wellicht aangeven of deze
uitkomst een structureel knelpunt is of een incidentele momentopname.
GMC
Controleer de alarmering op uitvoering, volledigheid en correctheid.
Borg in het GMC de rol van de CaCo. Hierdoor wordt binnen alle kolommen in het GMC de kennis
over vitale multidisciplinaire informatie geborgd.
Borg de aanwezigheid 24/7 van een functionaris op het GMC die zorgdraagt voor de vulling van het
LCMS, zodat beeldvormende informatie vanuit het GMC beschikbaar is voor eigen medewerkers
GMC en sleutelfunctionarissen buiten het GMC.
CoPI
Betreffende het niet opkomen van de OvDG en een vermoedelijk tweede incident. Normaal is de
procedure dat bij een tweede incident in dezelfde regio, de OvDG uit de andere regio wordt ingezet.
Borg deze inzet.

Werkwijze, vergaderstructuur en afstemming binnen teams
GMC
Bekijk of storingsgevoeligheid en gebruiksvriendelijkheid van het systeem Communicator acceptabel
is.
Stel een eigen beeld van het GMC zo spoedig mogelijk op in LCMS, zodat deze informatie ook voor
sleutelfunctionarissen buiten het GMC toegankelijk is.
Draag zorg voor een mogelijkheid om het eigen meldkamerbeeld centraal te delen binnen het GMC
voor eigen personeel. Bijvoorbeeld via de aanwezige schermen boven de meldtafels. Het
bedienpaneel is bij de CaCo-tafel.
Bekijk de mogelijkheid om alle alarmeringen van functionarissen die binnen verschillende teams
moeten acteren op een eenduidige wijze kan plaatsvinden.
Verhoog de (zichtbare) herkenbaarheid van de CaCo binnen het GMC (een hesje met de tekst
“CaCo”).
Draag zorg voor een werkplek voor de CaCo waarbij overzicht is over de gehele werkvloer zodat
enerzijds multidisciplinaire informatie snel meegekregen wordt en anderzijds direct aangestuurd kan
worden.
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CoPI
Het eerste contact tussen de LC en de OL heeft te lang op zich laten wachten. In regelgeving
opnemen dat het contact direct wordt gelegd bij afkondiging GRIP 2.
Het duurt lang voordat het gedeelde beeld in LCMS er is. Nu moet het CoPI dit zelf doen, dit duurt te
lang en kan hierdoor onvolledig zijn. Zorg voor borging van het meldkamerbeeld binnen 2 minuten.
De OvD-I in het CoPI is de enige gepiketteerde functionaris van de sectie IM. De overige
functionarissen in GMC, ROT en RBT zijn vrije instroom. Deze gealarmeerde functionarissen kunnen
accepteren, maar ook afwijzen als ze door de Communicator worden opgeroepen. Zorg voor borging
van deze functies.
Neem iets meer tijd en rust om zorgvuldig te kijken of alle thema’s terug komen en zo naast een
strakke beeldvorming en oordeelsvorming, ook een strakke besluitvorming te realiseren.
ROT
Maak tijdens de ROT-vergadering besluiten en acties zichtbaar en leg ze vast. Dit geeft structuur,
besluiten worden snel gedeeld en over de inhoud kan geen verwarring ontstaan.
Informatiemanagement
Denk na over de bezetting van de sectie IM in geval van een GRIP 4. Zorg voor tijdige opkomst van
een IC-ROT en een IC-Sectie naast de IM-ROT en de IM-Sectie. Deze rollen zijn cruciaal om het proces
informatiemanagement volwaardig te kunnen laten verlopen en te zorgen voor een actuele
informatiepositie (ook binnen het RBT) op basis waarvan effectieve oordeels- en besluitvorming
plaatsvindt. Het effect is tevens dat een zo compleet mogelijk actueel beeld wordt geschetst door de
IM-ROT met positieve gevolgen voor het hanteren van de BOB-structuur binnen het ROT.
Het is tevens aan te raden om na te denken over de bezetting van de rol van de plotter binnen het
ROT. Het is mogelijk om iemand anders verantwoordelijk te maken als back-up indien noodzakelijk.
Dat kan bijvoorbeeld iemand zijn binnen de sectie BRW, mits goede afspraken worden gemaakt over
inzet en vakbekwaamheid.
Bevolkingszorg
Zorg dat een verwachte tijdlijn wordt uitgezet. Hierdoor wordt scenario denken eenvoudiger (dit
geeft inzicht wat mogelijk te verwachten is, als het bijvoorbeeld langer duurt). Verder wordt een
beeld zichtbaar en welke gemeentelijke processen opgestart dienen te worden.
Gebruik maken van de BOB-structuur, hierdoor is gemakkelijk een overzicht bij te houden wat de
stand van zaken is m.b.t. uitgezette acties.
Overeengekomen tijden voor overleg nakomen.
Vergaderdiscipline handhaven (geen telefoon tijdens het overleg).
De gemeente ’s-Hertogenbosch wijkt in de structuur af van de regionale opschaling voor Bz. Op het
moment dat zich een GRIP voordoet in de gemeente ’s-Hertogenbosch worden de functionarissen
van de gemeente ’s-Hertogenbosch gealarmeerd en nemen deze hun positie in bij de
taakorganisaties (team Bz lokaal) en de Sectie Bz (in het ROT). Op het moment dat de crisis zich
verder uitbreidt en er wordt een GRIP 4 afgekondigd blijft de Sectie Bz (gevuld uit ‘s-Hertogenbosch)
deze rol vervullen. De regionale structuur (Sectie Bz) wijkt af. Deze bestaat uit een Algemeen
Commandant Bz, HCOM, HIN, HON, HPZ en HOZ. Dit team is breder samengesteld als de sectie Bz,
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gevuld door functionarissen van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het is de vraag of in een dergelijk
scenario de functionarissen van de gemeente ’s-Hertogenbosch, in het team zoals het is ingericht,
voldoende uitgerust zijn voor de ondersteuning en belangenbehartiging van meerdere gemeenten.
Zorg er voor dat de sectie een gelijke samenstelling heeft, zodat een vraag op het gebied van
omgevingszorg ook door een HOZ opgepakt kan worden en in een breder perspectief gekeken kan
worden.
Het is de vraag of SIS dient te worden ingezet voor deze crisis. Er worden twee mensen vermist. Er is
weliswaar sprake van een groot aantal betrokkenen in de vorm van gestrande reizigers en een groot
aantal mensen in de files op de autosnelwegen rondom ’s-Hertogenbosch. Maar de mobiele
telefoons functioneren in het begin nog allemaal. De gestrande reizigers in de treinen en op de
autosnelwegen zullen zeker eerst hun familieleden informeren en niet naar een landelijk
informatienummer bellen. Wellicht had men kunnen volstaan met de ANWB alarmcentrale als
reguliere dienst. Zorg voor duidelijkheid omtrent de procedure op dit punt. Neem dit mee in OTO.
Actiecentrum communicatie
BOB structuur volgen.
-

Wat betekent dit voor het actiecentrum?
Welke strategie wordt ingezet?
Welke middelen worden ingezet?
Opdrachten duidelijk wegzetten en later op terug komen.
Controleer acties vorige overleg; zijn opdrachten uitgevoerd en is daar nog iets uit
voortgekomen.
Flip-over gebruiken / visualiseren.

Inzet rampenzender mandateren.
Pers verwijzen naar live blog.
Vooral inzetten op publieksvoorlichting, er zou geen verschil in informatievoorziening mogen zijn.
Houdt een logboek bij in verband met verslaglegging.
Vergaderklok afstemmen.
Stem af wat er in LCMS wordt gedeeld; gevalideerde informatie is om te gebruiken.
Als iets geregeld wordt buiten de vergadering om, benoemen in het volgende overleg.
RBT
Een aantal deelnemers van het RBT weten niet dat indien er GRIP 4 is afgekondigd, er dan geen GBT
meer is. Minstens twee burgemeesters verkeerden nog in deze veronderstelling. Aanbeveling om de
hoofdstructuur nog een keer toe te lichten.
De groepsgrootte kritisch bezien en beperken tot de noodzakelijke samenstelling. Enerzijds kan het
met minder vertegenwoordigers (weghalen van 1 secretaris, de kolommen door een OL of plv-OL
laten vertegenwoordigen, de HOVJ alleen laten komen, etc.). Anderzijds kan de groep ook
ongewijzigd blijven en vervolgens opdelen in een kleinere groep ‘beslissers’ aan de vergadertafel en
overig personeel als ‘backbencher’ aanwezig in de ruimte.
Gebruik presentatie middelen.
Zorgdragen voor meer structuur; duidelijk begin en einde van het overleg aangeven.
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Handhaaf de voorgenomen lengte van het overleg. Stem vergaderklok af met het ROT. Bepaal wie de
informatie van de OL inbrengt. Dit zou de Technisch Voorzitter kunnen zijn i.p.v., zoals nu het geval
was, de brandweervertegenwoordiger.
Veredel de informatie uit o.a. LCMS voor het RBT. Om het RBT beter haar werk te laten doen (van het
operationele afblijven), is veredeling/filtering/screening op relevantie voor het RBT noodzakelijk.
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Bijlage 1. Observaties

Algemene bevindingen

Melding
Tijdens de systeemtest ontvangt de MKB om 18:47uur de startinformatie afkomstig van Enexis,
inhoudende een melding van een explosie in de transformator in Orthen. Deze melding wordt
onmiddellijk gevolgd door zogenaamde “1-1-2” meldingen van burgers naar het GMC/meldkamers.

Opschaling
Er worden direct, door de drie meldkamers, eenheden gealarmeerd.

GRIP niveaus
Start systeemtest
GRIP 1
GRIP 2
GRIP 4

Tijdstip
18.47
18:56
19:10
20:07

Afgekondigd door
Startinformatie aan MKB
Brigadier van Dienst GMC
MKB
OL in ROT

Alarmering
Het verloop van de alarmering naar aanleiding van de afkondiging van de GRIP niveaus via GMS is als
volgt:
18:56u: alarmering GRIP 1. De Communicator om 18:58u
19:10u: alarmering GRIP 2. De Communicator om 19:26u*
20:07u: alarmering GRIP 4. De Communicator om 20:08u
* Het verschil van 16 minuten tussen het activeren van GMS en de Communicator bij de
alarmering GRIP 2 is veroorzaakt doordat de MKB centralist i.v.m. de drukte van inkomende
telefonie vergeten was het scenario via de Communicator direct te activeren.
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Observaties t.a.v. basisvereisten

Inleiding
In dit hoofdstuk worden bevindingen uit de systeemtest naast de artikelen uit de basisvereisten
gelegd. Per artikel worden steeds de bevindingen weergegeven en wordt vervolgens geconcludeerd
of aan de eisen uit het artikel is voldaan. Achtereenvolgend komt aan de orde Organisatie,
Alarmering, Opschaling en Informatiemanagement.

Organisatie

Artikel 2.1.1
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. het Gemeenschappelijk Meld Centrum / Meldkamer;
b. een Commando Plaats Incident of afhankelijk van de aard van de ramp of crisis en de wijze
waarop deze zich ontwikkelt meerdere commando’s plaats incident;
c. indien er meer dan een commando plaats incident is, het commando met de coördinerende taak;
d. een team bevolkingszorg of afhankelijk van de aard van de ramp of crisis en de wijze waarop deze
zich ontwikkelt meerdere teams bevolkingszorg;
e. een regionaal operationeel team;
f. een gemeentelijk beleidsteam bij een lokale ramp of crisis of een regionaal beleidsteam bij een
bovenlokale ramp of crisis.

Tijdens de systeemtest zijn het GMC (meldkamers), het CoPI, het ROT inclusief sectie IM, het
regionale team bevolkingszorg (Bz), het regionale actiecentrum communicatie en het RBT (vanaf
GRIP 4) actief. In verband met de onaangekondigde opzet (no-notice) van deze systeemtest werd
initieel binnen de reguliere meldkamer geopereerd.

Conclusie:
De hoofdstructuur is opgekomen conform het besluit VR en het regionale
crisisplan Brabant-Noord 2014.
Normering
Zijn alle onderdelen van de hoofdstructuur zoals beschreven in artikel 2.1.1
opgenomen in een regionale opschalingsregeling?
Zijn alle onderdelen, gezien het scenario/incident, van de hoofdstructuur
opgekomen zoals beschreven in artikel 2.1.1?
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Artikel 2.1.2 lid 1
•
Een commando plaats incident bestaat uit:
• een leider commando plaats incident;
• een officier van dienst van de brandweer;
• een officier van dienst van de geneeskundige hulpverlening;
• een officier van dienst van de politie of van de Koninklijke Marechaussee;
• een informatiemanager commando plaats incident;
• een voorlichtingsfunctionaris commando plaats incident.
Tijdens de systeemtest bestaat het CoPI uit de volgende functionarissen:
•

LC

•

OvDB

•

OvDP

•

IM

•

Voorlichtingsfunctionaris

•

AGS

•

OvD-Bz

•

OvD-Enexis

De OvDG is niet opgekomen

Het CoPI volgt de samenstelling zoals voorgeschreven in het Bvr, aangevuld met de AGS en de OvDBz. Verder heeft als Liaison Vitaal een OvD van Enexis deelgenomen. De LC fungeerde als ontkleurde
leider. Hij heeft na het vaststellen van het eerste beeld door de OIV, aandacht voor de aanvullende
informatie van alle aanwezige disciplines. Hij stelt in overleg het bron- en effectgebied vast en neemt
dit mee in de besluitvorming naar het ROT.

Conclusie:
Het CoPI voldoet niet geheel aan de in artikel 2.1.2. Lid 1 Bvr voorgeschreven
samenstelling

Normering
Bestaat het commando plaats incident uit alle functionarissen zoals omschreven in
artikel 2.1.2. lid 1?
Heeft aan het CoPI een liaison Vitaal – CoPI deelgenomen?
Bij afwezigheid van een informatiemanager, wordt in het commando plaats
incident voorzien in de functionaliteit informatiemanagement?
Fungeert de leider commando plaats incident als ontkleurde leider?

Rapport Systeemtest 2016

Antwoord
Nee
Ja

Ja

Pagina 20

Artikel 2.1.2 lid 2
 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.

Het CoPI heeft zich gericht op de operationele leiding op de plaats van het incident. De volgende
bevindingen t.a.v. het functioneren van het CoPI zijn waargenomen:









Het komt sterk over dat de LC staande vergadert.
LC maakt gebruik van de witte wand om hier in drie kolommen voor eenieder zichtbaar BOB
weer te geven.
Om 20:30uur heeft de LC het eerste contact met OL. Hierna vindt afstemming agenda en
regelmatig contact plaats. LC maakt goede afspraken over de vergaderklok en stemt dit af
met het ROT.
Het lukt niet om tijdens alle overleggen het plot weer te geven vanaf de laptop op beide
schermen. De kaart van het gebied kan wel geprojecteerd worden. Na verloop van tijd is de
op de wand aangebrachte agenda niet meer up-to-date.
Iedereen krijgt de gelegenheid om inbreng te geven. De LC let er goed op of het mono
informatie betreft of dat het multi gedeeld moet worden. Hierdoor wordt effectief vergaderd
met aandacht voor detail.
Afsluitend worden de genomen besluiten altijd herhaald.
Genomen besluiten worden uitgevoerd en komen ter monitoring terug tijdens een volgend
overleg. LC start hier de volgende vergadering altijd mee.
Besluiten zijn genomen conform de BOB-structuur. Aan deze vergadersystematiek wordt
consequent door de LC vastgehouden.

Conclusie:
Het CoPI heeft gefunctioneerd conform artikel 2.1.2. Lid 2 van het Bvr.

Normering
Is er bij de taakuitvoering van het commando plaats incident sprake van sturing
en coördinatie van de operationele inzet?
Is er bij de taakuitvoering van het commando plaats incident sprake van
afstemming met andere betrokken partijen?
Is er bij de taakuitvoering van het commando plaats incident sprake van
advisering van regionaal operationeel team?
• Is er contact tussen het commando plaats incident en het regionaal
operationeel team?
• Worden vanuit het commando plaats incident adviezen
gecommuniceerd richting het regionaal operationeel team, die tijdens
de commando plaats incident vergadering naar voren zijn gebracht?

Rapport Systeemtest 2016

Antwoord
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Pagina 21

•

Artikel 2.1.3 lid 1
Een team bevolkingszorg bestaat uit de door het college van burgemeester en wedhouders
aangewezen functionarissen, van wie een functionaris is belast met de leiding van het team, een
functionaris met het informatiemanagement, en een functionaris met de coördinatie van de
voorlichting.
Tijdens de systeemtest begint het Team Bevolkingszorg (Bz) na afkondiging GRIP 2 op het
stadkantoor en verplaatst na afkondiging GRIP 4 naar het gebouw van de VR. Het team bestaat uit:
•

Technisch Voorzitter (TV)

•

Informatie Coördinator

•

Verslaglegger

•

Hoofd Publieke Zorg (HPZ)

•

Hoofd Ondersteuning (HON)

•

Hoofd Omgevingszorg (HOZ)

•

Hoofd Evacuatie (HEC)

•

TL Facilitair

•

Coördinatoren telefonie

•

Coördinator Automatisering (thuis paraat)

Naast het Team Bz op eerst het stadkantoor en daarna VR is ook een Team Bz aanwezig binnen het
ROT. Dit team bestaat uit:
•

Algemeen Commandant (AC)

•

Hoofd Informatiemanagement (HIN)

•

Teamleider SIS

Binnen het stadkantoor is de TV belast met de leiding over het team. Deze TV inventariseert om
19:59uur of het team compleet is en stelt vast dat de Informatie Coördinator (aankomst 20:08uur),
HOZ (aankomst 20:27uur) en HEC nog niet aanwezig zijn. Het tijdstip start geregistreerde
werkzaamheden voor dit team is voor alle aanwezigen om 20:15uur in het gebouw van de VR.
Het Team Bz binnen het ROT staat onder leiding van een AC, bijgestaan door het HIN. De AC start om
19:48uur direct met een aantal telefoontjes naar collega’s in het actiecentrum (gemeente ‘sHertogenbosch). Om 19:54uur arriveert het HIN en start direct met het opstarten van LCMS en het
verkrijgen van het beeld van de situatie. De Teamleider SIS is om 20:57uur gebeld door de AC met de
vraag waar zij bleef. Zij arriveert om 21:15uur en start direct met haar taken. Ze was niet via de
geldende afspraken gealarmeerd. Het team bestaat ook uit een communicatieadviseur ROT. Deze
was wel aanwezig maar bleef bij haar eigen team communicatie en heeft daarom geen deel
uitgemaakt van de overleggen binnen het Team Bz.
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Conclusie:
Het team bevolkingszorg bestaat uit de in het Bvr voorgeschreven
functionarissen

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

Antwoord
Ja

Artikel 2.1.3 lid 2
Een team bevolkingszorg heeft de volgende taken:
a. het geven van voorlichting aan de bevolking;
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.

De volgende bevindingen t.a.v. het functioneren van het Team Bz zijn waargenomen:
•

Voorlichting aan de bevolking via de instelling van een publieksnummer. Het HON heeft
contact met Communicatie, maar realisatie duurt te lang naar de mening van het team. Het
publieksnummer is om 20:50uur nog in voorbereiding.

•

De mogelijke opvanglocaties van kwetsbare mensen in de treinen worden besproken. De HPZ
is hier actief mee bezig en komt elk overleg met updates, waarbij het team meedenkt over
benodigdheden, bereikbaarheid en aantallen. Als opvanglocaties zijn aangegeven de Isabelle
kazerne, Maaspoort en de Brabant Hallen. Het verzoek rolstoelvervoer werd uitgezet om dit
via Defensie te regelen.

•

Het SIS wordt ingezet, alhoewel slechts 2 mensen vermist zijn. Weliswaar is er sprake van
een groot aantal betrokkenen in de vorm van gestrande reizigers en mensen in files op de
autosnelwegen rondom ‘s-Hertogenbosch. Echter, initieel functioneren de mobiele telefoons
nog en worden familieleden geïnformeerd.

•

Inventarisatie van kwetsbare bedrijven vindt plaats tussen TL en HOZ; aandacht voor
chemische bedrijven en bedrijven/instellingen met kwetsbare mensen (ziekenhuizen,
verpleeghuizen).

•

Coördinatie tussen ROT en Bz hebben geresulteerd in terugkoppeling door de TV op advies
van HEC, waarna blijkt dat 2 vragen voor het ROT nog open staan. Het GBT is niet
waarneembaar genoemd tijdens Bz overleg.
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Conclusie:
Het team bevolkingszorg heeft, in combinatie met het actiecentrum
communicatie, uitvoering gegeven aan de taken als genoemd in artikel 2.1.3.
(voor zover van toepassing in deze systeemtest)

Normering
Neemt team bevolkingszorg de taken op zich zoals omschreven in lid 2 van het
artikel?
Worden afhankelijk van het scenario de benodigde deelprocessen opgestart
zoals:
• Voorlichting?
• Opvang & Verzorging?
• CRIB?
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?
• 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?

Antwoord
Ja

Ja
Ja
n.v.t.

Ja
Ja

Artikel 2.1.4 lid 1
•
Een regionaal operationeel team bestaat 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 voorlichtingsfunctionaris regionaal operationeel team.
Het ROT kent tijdens de systeemtest de volgende samenstelling:
•

Operationeel leider

•

Sectie Brandweer

•

Sectie GHOR

•

Sectie Politie

• Sectie Bevolkingszorg
• Sectie Informatiemanagement
•

Voorlichtingsfunctionaris

•

Officier Veiligheidsregio Defensie
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Conclusie:
Het Regionaal Operationeel Team bestaat uit de onderdelen zoals
voorgeschreven in artikel 2.1.4.

Normering
Bestaat het regionaal operationeel team uit alle onderdelen zoals omschreven in
artikel 2.1.4. lid 1?
Bestaat een sectie minimaal uit een hoofd sectie (welke zitting neemt in de
plenaire sessie) en een medewerker?
Heeft aan het ROT een liaison Vitaal – ROT deelgenomen?

Antwoord
Ja
Ja
Ja

Artikel 2.1.4 lid 2
•
Een regionaal operationeel team is belast met de operationele leiding, de afstemming met
andere betrokken partijen en het adviseren van het gemeentelijke of regionaal beleidsteam.
De volgende bevindingen t.a.v. het functioneren van het ROT zijn waargenomen:
•

De OL treedt op als ontkleurd leider. Alle betrokkenen zijn op dezelfde manier benaderd en
hebben de ruimte gekregen hun aandachtspunten naar voren te brengen.

•

De 1ste vergadering begint met een schets van het beeld door de IM.

•

Vervolgens stelt de OL de open vraag, wie er aanvullingen heeft op dit beeld. Hierbij
formuleert de OL zelf een aantal aandachtsgebieden waarbij hij de vragen voorlegt aan de
meest logische functionaris. Als voorbeeld:
- Oorzaak? Bij deze vraag wordt de politie en brandweer aangekeken.
- Slachtofferbeeld? Bij deze vraag wordt de GHOR aangekeken.

•

Gedurende de vergaderingen worden door de OL acties weggezet bij verschillende
functionarissen:
- Defensie wordt verzocht de eigen capaciteit te inventariseren.
- Gemeenten worden verzocht een omgevingsscan te maken.
- Brandweer wordt verzocht een beeld te projecteren bij de situatie (tijdens de 1ste
vergadering wordt niets geprojecteerd).

•

Er zijn drie vergaderingen gehouden, waarbij de structuur verschillend was per vergadering.

•

De Informatiecoördinator binnen het ROT-overleg ontbreekt gedurende alle drie de
vergaderingen. De IM ROT noteert de informatie (aanvullingen op het beeld, knelpunten,
acties en besluiten) op papier en neemt deze mee naar de Sectie IM. Hier draagt de IM ROT
de informatie mondeling over aan de IM Sectie ROT die de informatie vervolgens op papier
schrijft en later zal invoeren in LCMS. Nieuwe informatie vanuit het ROT overleg wordt niet
binnen 10 minuten in LCMS ingevoerd.

•

Knelpunten, acties en besluiten van het ROT overleg komen niet in LCMS.
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•

ROT overleg 1, start 20:07uur, einde 20.33 uur. Tijdens dit overleg wordt duidelijk de BOBstructuur toegepast, met veel rust en ruimte voor alle aanwezigen om iets in te brengen of
mee te denken.

•

Streven het overleg tot 20:30uur te laten duren, telefoons uit, een korte voorstelronde en
benoemen van het doel van deze 1ste vergadering: zorgen voor beeldvorming en dilemma’s
filteren.

•

Daarna wordt de casus bekeken a.d.h.v.de BOB en vervolgens begonnen met een schets van
het beeld van de IM ROT. Benoemd worden bron- en effectgebied (CoPI is voor de brand,
ROT voor neveneffecten) en de afspraak dat de OL dit afstemt met de leider CoPI en in het
volgend overleg weer geduid wordt.

•

ROT overleg 2, start 21:06uur, einde 21:37 uur. Tijdens dit overleg wordt de BOB-structuur
minder consequent toegepast. Het doel van dit overleg is minder duidelijk. M.n. de politie
geeft tijdens de vergadering aan meer behoefte te hebben aan prioritering van de
werkzaamheden (al opgesomd tijdens vergadering 1). Hier wordt geen gehoor aangegeven,
omdat de beeldvorming nog niet compleet is. Uiteindelijk wordt de vergadering wel met een
afspraak (dus prioriteit) afgesloten.

•

De OL begint de vergadering met een terugkoppeling en vervolgens wordt het beeld
geschetst door de IM-ROT. De OL vat het beeld samen en vraagt vervolgens aan Enexis wat
er gebeurd is en wat de prognose is. Op basis van de Enexis informatie wordt de
oordeelsvorming gestart (echter de beeldvorming is bij de ROT-leden niet afgemaakt).
Gedurende het vervolg van de vergadering wordt steeds geschakeld tussen vooral
beeldvorming en oordeelsvorming, omdat bepaalde zaken in de beeldvormingsfase nog niet
aan bod zijn geweest.

•

Aan het einde van de vergadering wordt afgesproken dat het ROT zich gaat richten op de
komende 12 uur en per kolom in kaart gaat brengen waar de prioriteiten liggen en wat dit
betekent voor het RBT. Tijdens de vergadering ontstaat enige verwarring door een opdracht
vanuit het RBT. Deze verwarring wordt gepareerd door de OL doordat hij aangeeft dat
gemaakte afspraken worden gehandhaafd en hij voor afstemming met het RBT zal
zorgdragen.

•

ROT overleg 3, start 22:03 uur, einde 22:32 uur. Tijdens dit overleg wederom een duidelijke
BOB-structuur. De beeldvormingsfase vindt breed plaats. Vervolgens wordt per benoemd
object of probleem de O&B nagelopen. Veel acties zijn benoemd en weggezet per kolom.

•

Vergaderklok en gebruik van faciliteiten. De OL bewaakt de vergaderklok. Zowel met de
leider CoPI als de OL in het beleidsteam heeft hij dit meerdere keren afgestemd. Elke
vergadering start met een schets door de IM. Er wordt zeer beperkt gebruik gemaakt van
kaarten en/of projectie van LCMS. Tijdens de vergadering wordt niets digitaal vastgelegd. Er
wordt gebruik gemaakt van een flip-over om doelgroepen/aandachtsgebieden te benoemen,
echter een besluitenlijst wordt niet gebruikt.

•

Het ROT heeft een aantal besluiten genomen, zoals
•

Tijdens het 1ste overleg betreffende bron- en effectgebied: CoPI doet brand, ROT alle
neveneffecten. Tevens wordt aangegeven dat tijdens een volgend overleg een goede
beeldvorming verdere verdieping dient te krijgen. Ook dient in kaart te worden
gebracht hoe het zit met de veiligheid van de hulpverlening en of er kans op
herhaling bestaat.

•

Tijdens het 2de overleg wordt voor de eerste 12 uur per kolom in kaart gebracht waar
de prioriteiten liggen. Verder wordt de communicatieboodschap gedeeld, dat deze
storing langer gaat duren en dat er gedurende de nacht wellicht geen stroom zal zijn.
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•

Tijdens het 3de overleg worden bedrijven geïnventariseerd met acute
problemen/gevaren die vallen binnen het aandachtsgebied ROT. Economische
schade wordt naar het RBT verwezen. Tevens wordt Rijkswaterstaat benaderd.
Enerzijds om snelwegen vrij te maken en anderzijds om mee te denken over de
primaire levensbehoeften van de automobilisten.

Conclusie:
Het ROT heeft haar taken uitgevoerd conform artikel 2.1.4. van het Bvr.

Normering
Is er bij de taakuitvoering van het regionaal operationeel team sprake van
sturing en coördinatie van de rampenbestrijding?
Bestaat een sectie minimaal uit een hoofd sectie (welke zitting neemt in de
plenaire sessie) en een medewerker?
Is er bij de taakuitvoering van het regionaal operationeel team sprake van
afstemming met andere betrokken partijen?
• Is er contact tussen het regionaal operationeel team en het regionaal
beleidsteam / gemeentelijk beleidsteam?
• Worden er vanuit het regionaal operationeel team adviezen richting het
regionaal beleidsteam / gemeentelijk beleidsteam gecommuniceerd?

Antwoord
Ja
Ja

Ja
Ja

Artikel 2.1.5 lid 1
•
Een regionaal beleidsteam (RBT) bestaat uit een coördinerend burgemeester,
burgemeesters van betrokken gemeenten en leidinggevenden van de brandweer, GHOR, politie,
justitie en bevolkingszorg.
Tijdens de systeemtest is het RBT van de VR BN opgeroepen in verband met de afkondiging van GRIP
4. Deze oproep werd om 20:08uur ontvangen via een SMS bericht Communicator BN.
Het RBT bestaat tijdens de systeemtest uit de volgende functionarissen:
•

Coördinerend BGM (BGM Uden)

•

Technisch voorzitter

•

Coördinerend gemeentesecretaris

•

Directeur VR BN / bestuurlijk adviseur brandweer

•

Directeur publieke gezondheid / bestuurlijk adviseur GHOR

•

Chef eenheid Oost-Brabant / bestuurlijk adviseur politie

•

Hoofdofficier van Justitie

•

Beleidsadviseur Hoofdofficier van Justitie

•

Commandant Bevolkingszorg /bestuurlijk adviseur bevolkingszorg

•

Hoofd Communicatie / bestuurlijk adviseur communicatie
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•

Informatiemanager (eigenlijk coördinator)

•

Directeur Bestuurszaken ’s-Hertogenbosch

•

Hoofd Veiligheid / gemeente ‘s-Hertogenbosch

•

Secretaris

•

2e secretaris (opgeroepen door Communicator)

•

Plv. RMC-Zuid

•

BGM Vught

•

BGM Boxtel

•

BGM Sint Michielsgestel

•

BGM Oss

•

BGM Haren

•

Loco-BGM ‘s-Hertogenbosch

Het RBT bestaat uit meer dan de voorgeschreven functionarissen. De 1ste vergadering staat onder
leiding van de TV. Gedurende dit overleg arriveren regelmatig opgeroepen bestuurders, waarna de
vergadering steeds opnieuw wordt opgestart om iedereen op hetzelfde informatieniveau te krijgen.
Voor aanvang van het 2de overleg zijn alle functionarissen aanwezig. Tijdens het overleg wordt een
Enexis vertegenwoordiger ter plaatse gemist. Tijdens het 2de overleg wordt medegedeeld dat de
directie Enexis onderweg is naar het RBT. Deze partij zal uiteindelijk niet arriveren.

Conclusie:
Het regionaal beleidsteam bestaat uit de in artikel 2.1.5 voorgeschreven
functionarissen zoals vastgelegd in het Regionaal Crisisplan Brabant-Noord

Normering
Bestaat het regionaal beleidsteam uit de functionarissen zoals omschreven in
artikel 2.1.5 lid 1?
Heeft aan het RBT een liaison Vitaal – RBT deelgenomen?

Antwoord
Ja
Nee

Artikel 2.1.5 lid 2
•
Een regionaal beleidsteam ondersteunt de coördinerend burgemeester bij de
rampenbestrijding en crisisbeheersing.
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De volgende bevindingen t.a.v. het functioneren van het RBT zijn waargenomen:
•

Het RBT is zich bewust van haar rol en pakt deze voortvarend op.

•

Doordat er in het begin moeizaam beeldvorming is, “zoekt” het RBT in een steeds grotere
samenstelling naar werkzaamheden; bedenkt meerdere - overigens relevante – scenario’s
die eigenlijk thuishoren bij het ROT.

•

De vergadering is rommelig overgekomen. Initieel was er geen laptop aanwezig (deze was
nog in het GMC gebouw). Gedurende het overleg wordt enkel de laptop gebruikt en het
gebruik van een beamer genegeerd. Hierdoor werd informatie gedurende en tussen de
vergaderingen steeds weer herhaald, ook vanwege het stelselmatig arriveren van
functionarissen.

•

In het begin was er geen onderscheid tussen de vergader- en de actiefase, deze liepen door
elkaar heen.

•

De rol van TV is onafhankelijk en helpt het RBT, vooral de burgemesters. Na aankomst van de
coördinerende BGM was de rol helder. De TV en de secretaris zitten naast elkaar met de
agenda voor zich. Gedurende het verdere verloop vroeg de TV regelmatig aan de
coördinerende BGM of hij voldoende informatie heeft.

•

Vergaderklok. Dit was wel de bedoeling. Ondanks dat de vergadertijd van het ROT bekend
was, wordt aan het eind van de 1ste vergadering zonder afstemming bepaald om het
volgende overleg te starten om 21:45uur.

•

De rol van informatiemanagement kwam relatief laat in beeld. De informatie afkomstig uit
het ROT werd nagenoeg letterlijk voorgelezen door de informatiemanager, zonder een
veredeling/filtering/screening op relevantie voor het RBT.

•

Op het hoogtepunt was het RBT 20 personen groot. Dit kwam de efficiëntie niet ten goede.

Conclusie:
De coördinerend burgemeester is in zijn rol als voorzitter RBT voldoende
ondersteund door het regionaal beleidsteam.

Normering
Wordt een opgekomen beleidsteam voorgezeten door een coördinerend
burgemeester of diens plaatsvervanger?
Geven de opgekomen leden van het beleidsteam vanuit hun eigen vakkennis
ondersteuning aan de voorzitter (burgemeester) bij het nemen van
beleidsbeslissingen en besluiten?

Rapport Systeemtest 2016

Antwoord
Ja
Ja

Pagina 29

Alarmering
Artikel 2.2.1
Het bestuur van de veiligheidsregio stelt criteria vast voor de situaties waarin de meldkamer tot
grootschalige alarmering overgaat.
Er is binnen de VR geen algemeen document over grootschalige alarmering. Wel zijn criteria
vastgelegd in diverse rampbestrijdingsplannen en coördinatieplannen (waaronder het van toepassing
zijnde RCP 2014).

Conclusie:
In verschillende rampbestrijdingsplannen en coördinatieplannen zijn criteria
vastgelegd voor grootschalige alarmering.

Normering
Is/zijn er (een) document(en) aanwezig waarin de criteria omschreven zijn voor
de incidenten waarbij de Meldkamer tot grootschalige alarmering overgaat?
Voldoet(n) het document/de documenten aan de volgende eisen:
• Is het vastgesteld door het bestuur van de Veiligheidsregio?
• Is mandatering van de Meldkamer expliciet opgenomen in het
document? (mag ook in een ander document beschreven zijn)

Antwoord
Deels

Deels
Deels

Artikel 2.2.2 lid 1
•
Zodra is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria voor grootschalige alarmering, wordt de
meldkamer door een leidinggevende aangestuurd.
Op het moment van alarmering (18:56 uur) was er geen CaCo aanwezig op het GMC. De senior politie
was nu, volgens de geldende procedure binnen de VR BN, de aangewezen persoon om deze taken op
zich te nemen tot er een CaCo aanwezig zou zijn. Bij aankomst van de OIV op het GMC om 19:14uur
meldt deze zich bij de senior politie en vraagt hem naar informatie. Het antwoord van de senior
politie is: ”Ik ben geen CaCo……..”. Gedurende de periode van aanvang systeemtest tot aankomst
CaCo, zijn de CaCo taken waargenomen door de GMC medewerkers als team.
•

Tijdens de systeemtest werd aangegeven dat de regeling met betrekking tot de CaCo op het
GMC nog niet geïmplementeerd was in afwachting van samenvoeging van de regio’s BN en
BZO.

De volgende bevindingen t.a.v. het functioneren van de MOvD/CaCo zijn waargenomen:
•

Bij aanvang systeemtest wordt door de MKB centralisten medegedeeld dat er geen CaCo op
het GMC aanwezig is. Vanaf GRIP 2 (19:06uur) is aan het Communicator scenario een vrije
instroom CaCo toegevoegd.
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•

Om 19:39uur constateren de MKB centralisten dat het scenario voor de CaCo blijft lopen,
waarbij geen van de functionarissen accepteert. De twee aanwezige MKB centralisten zijn
beide gekwalificeerd als CaCo, maar kunnen deze rol nu niet invullen, daar er dan een tekort
aan operationele MKB centralisten zou ontstaan.

•

Om 19:39 meldt de OvD OC zich bij de brandweertafel en geeft aan dat er behoefte is aan
een CaCo. Het voorstel wordt ingebracht om een groepsoproep MK af te geven voor
centralisten, zodat een van hen vervolgens de CaCo rol kan gaan vervullen.

• Uiteindelijk wordt gekozen voor het rechtstreeks telefonisch benaderen van een andere
brandweer collega met de vraag of hij kan opkomen om de CaCo in te vullen. Deze collega
had initieel de Communicator alarmering gediskwalificeerd daar hij net terug was van een
oefening. Tijdens dit gesprek geeft hij alsnog aan op te komen en om 20:20uur arriveert de
CaCo op het GMC.

Conclusie:
Binnen het GMC was er geen sprake van eenhoofdige multidisciplinaire
aansturing door de CaCo.

Normering
Is deze functionaris benoemd in een multidisciplinair vastgesteld document?
Is deze functie vanaf het moment van grootschalige alarmering geregeld?
Voert de functionaris de volgende drie elementen van zijn taakomschrijving uit:
• Informatie vragen, halen en brengen?
• Bewaken van het opschalingsniveau. I.c. er voor zorgen dat elke dienst
van het juiste opschalingsniveau op de hoogte is?
• 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?
(afhankelijk van scenario)



Antwoord
Ja
Deels
nvt
nvt
nvt

Artikel 2.2.2 lid 2
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.
Niet van toepassing.

Conclusie: -.
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Normering
Is er beschreven op welke wijze meldingen die geen verband houden met een
ramp of crisis ten tijde van de rampenbestrijding of crisisbeheersing worden
afgehandeld?
Is dit document door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio en het
Regionale College vastgesteld?

Antwoord
n.v.t.

n.v.t.

Artikel 2.2.3 lid 1
•
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.
Alarmering door meldkamer na GRIP 1 (18:56uur): 18:58uur
Alarmering door meldkamer na GRIP 2 (19:10uur): 19:26uur
Alarmering door meldkamer na GRIP 4 (20:07uur): 20:08uur
(Bron: GMS en Communicator rapportage)
De opschaling na afkondiging GRIP 1 is door MKB binnen twee minuten gestart. Het betreft hier de
vereiste onderdelen van de hoofdstructuur. De opschaling na afkondiging GRIP 2 is niet binnen de
vereiste 2 minuten gestart. Door het grote aanbod van telefonische meldingen is door de drukte, het
uitzetten van deze handeling voor scenario GRIP 2 met een vertraging van 16 minuten uitgevoerd.
Tijdens activeren van scenario GRIP 2 ontving de MKB ook een melding in beeld dat er een storing in
het systeem aanwezig was. Bij controle bleek het scenario echter wel doorlopen te zijn. De
opschaling na afkondiging GRIP 4 is door MKB binnen twee minuten gestart. Het betreft hier de
vereiste onderdelen van de hoofdstructuur inclusief het RBT.
De alarmering GRIP verloopt deels via GMS en deels via de Communicator. Het activeren van het
Communicator scenario vereist een aparte handeling in de systemen van de MKB centralist. Dit
gebeurt op een apart scherm.

Conclusie:
Binnen twee minuten na afkondiging GRIP 1 en GRIP 4 is opschaling gestart
met de alarmering van de betreffende onderdelen van de hoofdstructuur. De
GRIP 2 opschaling is niet gestart binnen twee minuten.
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Normering
Start de meldkamer na elke ophoging van het opschalingsniveau binnen twee
minuten de alarmering?
Wordt de burgemeester of in geval artikel 39 van de wet van toepassing is, de
voorzitter van de veiligheidsregio en de betrokken burgemeesters
geïnformeerd?

Antwoord
Nee
Ja

Artikel 2.2.3 lid 2
•
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.
De volgende eenheden/functionarissen zijn opgeroepen:
•

AGS

•

Enexis

De initiële startinformatie van de explosie is o.a. door Enexis gemeld. Tevens wordt het besluit
genomen om Enexis als liaison toe te voegen aan het CoPI. Enexis arriveert om 19:23uur bij het CoPI.

Conclusie:
Er is een andere relevante organisatie (Enexis) opgeroepen.

Normering
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?

Antwoord
Ja

Artikel 2.2.4
Binnen vijf minuten nadat is vastgesteld dat is voldaan aan 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 bedoeld in artikel 2.2.3, tweede lid.
Tijdens de systeemtest heeft het GMC initieel geen eigen beeld bijgehouden. Om 19:28uur (41
minuten na startmelding in GMS) werd door de OIV in het tabblad MELDKAMER in LCMS
beeldvormende informatie vanuit het GMC toegevoegd en hiermee gedeeld met alle
sleutelfunctionarissen buiten het GMC. Binnen de meldkamers werd deze informatie niet centraal
gedeeld/in beeld gebracht voor de medewerkers GMC
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Conclusie:
Na vijf minuten is geen schriftelijke beschrijving van het incident gereed.

Normering
Heeft de Meldkamer een beschrijving van het incident gereed?
Is deze beschrijving schriftelijk beschikbaar?
Worden sleutelfunctionarissen voorzien van deze beschrijving?

Antwoord
Nee
-

Artikel 2.2.5
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.
Er is een fall-back georganiseerd met de meldkamer van de VR Zuid-Oost-Brabant (ZOB).

Conclusie:
De meldkamer van de VR ZOB fungeert als fall-back voor de meldkamer van
de VR BN. In verband met de geplande samenvoeging van deze meldkamers
wordt bezien hoe in de toekomst de fall-back georganiseerd kan worden.

Opschaling
Artikel 2.3.1 onderdeel a
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:
• Een eerste commando plaats incident binnen dertig minuten

Functie
Leider CoPI
OvD-brandweerzorg
OvD-politiezorg
OvD- geneeskundige zorg
Informatiemanager
Voorlichtingsfunctionaris
OVD- bevolkingszorg
Overige functionarissen:
• AGS
• Enexis
Rapport Systeemtest 2016

Tijdstip aanwezig
19:19 uur
19:32 uur
19:25 uur
Niet opgekomen
19:16 uur
19:37 uur
19:19 uur
19:30 uur
19:23 uur
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Om 18:56uur is GRIP 1 afgekondigd. De leider CoPI, OvDP, OVD-Bz, Informatiemanager en
vertegenwoordiger Enexis waren binnen dertig minuten begonnen met hun werkzaamheden.
Achtereenvolgens zijn de AGS (niet wettelijk vereist), OvDB, en voorlichtingsfunctionaris aangesloten
bij het CoPI. De OvDG is tijdens de systeemtest niet opgekomen. Door de gespreide binnenkomst van
deelnemers wordt tot 1eCoPI-overleg bilateraal bijgepraat. OvDB en AGS hebben hierin een
belangrijke rol. Alle functionarissen hebben zonder optische- en geluidssignalen gereden.
De Commando haak-arm bak (CoPI-bak) is om 19:30uur ter plaatse (na 34 minuten). Op aangeven
van de leider CoPI is, na overleg met deelnemers, CoPI fictief verplaatst naar veiliger gebied.
(bovenwinds).

Conclusie:
Het CoPI is niet conform de wettelijk vereiste basissamenstelling met de
eerste werkzaamheden binnen dertig minuten gestart. De OvDB en de
voorlichtingsfunctionaris zijn hun werkzaamheden gestart in resp. 36 en 41
minuten. De OvDG is gedurende de systeemtest niet opgekomen. Het eerste
CoPI overleg vond plaats om 19:52 uur; 56 minuten na afkondiging GRIP 1.
De OVD-Bz, OVD- Enexis en AGS zijn hun werkzaamheden gestart in resp. 23,
27 en 34 minuten.

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

Antwoord
Nee

Artikel 2.3.1 onderdeel b
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:
• De leidinggevenden binnen een regionaal operationeel team binnen vijfenveertig minuten,
met uitzondering van de leidinggevende van de sectie Informatiemanagement die binnen
dertig minuten begint.
Functie
Operationeel Leider
Sectie brandweer
Sectie politie
Sectie GHOR
Sectie bevolkingszorg
Sectie informatiemanagement
Voorlichtingsfunctionaris
Overige functionarissen:
• OVR Defensie
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Om 19:10uur is GRIP 2 afgekondigd. Dit betekent dat de leden van het ROT uiterlijk 19:55 uur gestart
dienden te zijn met hun werkzaamheden (m.u.v. leidinggevende sectie IM die uiterlijk 19:40 gestart
diende te zijn).

Conclusie:
Het ROT is nagenoeg compleet binnen 45 minuten gestart met de
werkzaamheden. Enkel de voorlichtingsfunctionaris startte met de
werkzaamheden na 68 minuten.
De leidinggevende van de sectie IM is niet binnen 30 minuten gestart met de
werkzaamheden
Normering
Zijn de leidinggevenden binnen het regionaal operationeel team (de deelnemers
aan de plenaire sessie) binnen vijfenveertig minuten na de afkondiging van de
opschaling volledig gestart met de eerste werkzaamheden van het regionaal
operationeel team?
Is de leidinggevende van de sectie Informatiemanagement binnen dertig
minuten begonnen met het verzamelen van informatie t.b.v., het regionaal
operationeel team?

Antwoord
Nee

Nee

Artikel 2.3.1 onderdeel c
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:
• De voorlichtingsfunctionaris regionaal operationeel team binnen dertig minuten
De voorlichtingsfunctionaris is om 20.18 uur begonnen met de werkzaamheden. Dit is 68 minuten na
de alarmering.

Conclusie:
De Voorlichtingsfunctionaris is niet binnen 30 minuten na alarmering gestart
met de uitvoering van zijn taken.

Normering
Is de voorlichtingsfunctionaris binnen dertig minuten begonnen met de
uitvoering van taken?
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Artikel 2.3.1 onderdeel d
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:
• De sectie informatiemanagement van het regionaal operationeel team binnen veertig
minuten
De sectie was als volgt samengesteld:
•

Informatiemanager ROT / hoofd sectie IM

•

Informatiemanager Sectie ROT tot 20:32 uur

•

Informatiemanager Sectie ROT vanaf 20:32 uur

•

OIV vanuit het GMC, nadat de CaCo in het GMC is gearriveerd

Een IM medewerker (OIV) is actief in het GMC ter ondersteuning van de CaCo. Deze OIV was bij GRIP
1 opgeroepen (standaard alarmeringsprocedure bij GRIP 1). De overige medewerkers van de sectie
zijn gefaseerd gearriveerd (19:57uur). De sectie heeft de eerste werkzaamheden 38 minuten na
alarmering GRIP 2 verricht.

Conclusie:
De sectie informatiemanagement van het ROT is binnen 40 minuten gestart
met haar werkzaamheden

Normering
Is de sectie Informatiemanagement met minimaal een medewerker binnen
veertig minuten begonnen met het verzamelen van informatie t.b.v. het
regionaal operationeel team?

Antwoord
Ja

Artikel 2.3.1 onderdeel e
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:
• De overige secties van een regionaal operationeel team binnen zestig minuten
In de onderstaande tabel zijn de opkomsttijden van de secties in het ROT weergegeven.
Functie
Sectie brandweer
Sectie politie
Sectie GHOR
Sectie bevolkingszorg
OVR Defensie
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Conclusie:
De verschillende secties van het ROT zijn binnen zestig minuten gestart met
de eerste werkzaamheden.
Normering
Zijn de overige secties met minimaal een medewerker binnen zestig minuten na
afkondiging van de opschaling begonnen met de uitvoering van hun taken?

Antwoord
Ja

Artikel 2.3.1 onderdeel f
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:
• Een team bevolkingszorg binnen negentig minuten, met uitzondering van de functionaris
die met de coördinatie van de voorlichting is belast en die binnen dertig minuten begint.
In de onderstaande tabel zijn de opkomsttijden van het Team Bz weergegeven. Dit team is op twee
locaties actief. Enerzijds is een deel werkzaam binnen het ROT en anderzijds is het Bz team dat na
afkondiging GRIP 2 op het stadhuis bijeenkwam en na afkondiging GRIP 4 naar het gebouw van de VR
verplaatste. Het team voorlichting was eerst aanwezig op het stadhuis en is vrij snel daarna naar de
locatie ROT (Vogelstraat) vertrokken, van waaruit voorlichting heeft plaatsgevonden.

Functie
Team Bevolkingszorg binnen het ROT
Algemeen commandant
Hoofd Informatiemanagement (HIN)
Teamleider SIS
Team Bevolkingszorg (stadhuis/VR)
Technisch voorzitter
Informatie coördinator
Verslaglegger
Hoofd publieke zorg
Hoofd ondersteuning
Hoofd omgevingszorg
Hoofd evacuatie

Tijdstip aanwezig
19:48
19:54
21:15

19:35
20:08
19:44
19:36
19:48
20:27
21:04

Conclusie:
Het team bevolkingszorg is binnen negentig minuten gestart met de
werkzaamheden. De functionaris belast met de coördinatie van de
voorlichting is binnen dertig minuten gestart met de werkzaamheden
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Normering
Antwoord
Is het team bevolkingszorg binnen negentig minuten na afkondiging van de
Ja
opschaling begonnen met de uitvoering van hun taak?
Is de functionaris die belast is met de coördinatie van de voorlichting binnen
Ja
dertig minuten na afkondiging van de opschaling gestart met de taakuitvoering?
Artikel 2.3.1 onderdeel g
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:
• Een regionaal beleidsteam binnen zestig minuten vanaf het moment dat het beleidsteam
bijeen is geroepen.

Het regionaal beleidsteam is opgeroepen naar aanleiding van de afkondiging GRIP 4.

Opkomsttijden RBT:
Functie
Coördinerend BBGM (Uden) /voorzitter
Directeur Bestuurszaken ’s-Hertogenbosch / Technisch voorzitter
Directeur VR BN/ bestuurlijk adviseur brandweer
Directeur publieke gezondheid / bestuurlijk adviseur GHOR
Chef eenheid Oost-Brabant / bestuurlijk adviseur politie
Hoofdofficier van Justitie
Beleidsadviseur Hoofdofficier van Justitie
Commandant Bevolkingszorg / bestuurlijk adviseur bevolkingszorg
Hoofd communicatie / bestuurlijk adviseur communicatie
Informatiemanager (eigenlijk coördinator)
Hoofd veiligheid / gemeente ‘s-Hertogenbosch
Secretaris
2de secretaris
Plv. RMC-Zuid
BGM Vught
BGM Boxtel
BGM Sint Michielsgestel
BGM Oss
BGM Haren
Loco-BGM ‘s-Hertogenbosch

Tijdstip aanwezig
20.50
20.20
20.10
20.12
20.10
20.54
20.54
20.13
20.13
20.41
20.20
20.12
20.30
20.36
20.43
20.48
20.52
20.56
20.56
21.25

Conclusie:
Het regionaal beleidsteam was binnen 60 minuten bijeen, m.u.v. de
locoburgemeester van ‘s-Hertogenbosch.
Normering
Is het regionaal beleidsteam binnen zestig minuten na afkondiging van de
opschaling gestart met de eerste werkzaamheden?
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Artikel 2.3.2
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.
De VR heeft een continuïteitsplan voor de hoofdstructuur vastgesteld. Hierin zijn de afspraken, die
gemaakt zijn met de VR ZOB, opgenomen (in voorkomende gevallen kan de VR ZOB personele
bezetting leveren voor de totale hoofdstructuur.

Conclusie:
Veiligheidsregio Brabant-Noord beschikt over een continuïteitsplan voor de
hoofdstructuur.

Normering
Is er een document waarin de continuïteit van de hoofdstructuur is geregeld?
Is de continuïteit door de geschetste maatregelen voldoende geborgd?
Is de hoofdstructuur ten tijde van een ramp of crisis in staat voor de duur van de
acute fase onafgebroken te functioneren?

Antwoord
Ja
Ja
Ja

Informatiemanagement
Artikel 2.4.1 lid 1
•
Het bestuur van de veiligheidsregio draagt er zorg voor dat binnen de hoofdstructuur van de
rampenbestrijding en de crisisbeheersing tijdens een ramp of crisis een totaalbeeld wordt
bijgehouden
De sectie IM in het ROT was belast met het bijhouden van het totaalbeeld. Om 19:48 is Hoofd sectie
IM aanwezig, waarna om 19:50 het IM ROT de beschikking krijgt over de informatie locatiemanager
inloggen netwerk BRWBN. Om 19:59 verzoekt de OL aan IM ROT voor een 1ste beeld over 5 minuten.
Ondanks de beperkte IM bezetting binnen het ROT (slechts het hoofd en één medewerkster bleven
hier werkzaam; om 20:32 gaat de 2de medewerkster naar het RBT als informatiemanager en de
informatie coördinator op het GMK blijft initieel ter plaatse) bouwt het ROT een totaalbeeld op van
de situatie. Eerst wordt het veld Beeldvorming meldkamer toegevoegd aan het totaalbeeld. Daarna
worden achtereenvolgens de samenvatting multidisciplinair, Beeldvorming ROT en Besluitvorming
ROT toegevoegd.
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Conclusie:
Er is een voorziening en afspraken binnen Brabant-Noord voor het bijhouden
van het totaalbeeld.

Normering
Is er een voorziening getroffen waar het maken van een totaalbeeld bij is
belegd?
Voert dit onderdeel dit in de praktijk zo uit?

Antwoord
Ja
Ja

Artikel 2.4.1 lid 2
•
Het totaalbeeld is opgebouwd uit de beschikbare gegevens over:
• Het incident, waaronder wordt begrepen:
• De aard van het incident en de betrokken objecten;
• De actuele situatie met betrekking tot het incident;
• De risico’s en de effecten van het incidenttype en de bestrijdingsmogelijkheden.
• De hulpverlening, waaronder wordt begrepen:
• De bestrijdingsmogelijkheden;
• De bereikbaarheid van de hulpverlening;
• De risico’s voor de hulpverleners en de daarmee samenhangende
veiligheidsmaatregelen.
• De prognose en de aanpak, waaronder wordt begrepen:
• De verwachting met betrekking tot de ontwikkeling van het incident, de risico’s en
de effecten ervan en de bestrijdingsmogelijkheden;
• Het slachtofferbeeld, de verwachte ontwikkeling ervan, de noodzakelijke
maatregelen en de benodigde hulpverleners en middelen;
• De risico’s voor de bevolking, de verwachte ontwikkeling van deze risico’s en de
benodigde hulpverleners en middelen;
• 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 de maatregelen die zijn
of worden getroffen;
• Overige bedreigingen zoals die voor de vitale belangen, het milieu of de economie,
de verwachte ontwikkeling ervan en de benodigde hulpverleners en middelen.
• De getroffen maatregelen en de resultaten ervan, waaronder wordt begrepen:
• De actuele bestrijdingsorganisatie;
• De voorstellen en besluiten over de bestrijdingsstrategie, de inzetplannen en de
benodigde hulpverleners en middelen;
• De feitelijke inzet en uitvoering van de bestrijding;
• De voortgang van de inzet en de uitvoering, de bijstelling van besluiten of de
uitvoering ervan en de bereikte resultaten.
De volgende bevindingen t.a.v. het functioneren van de sectie IM zijn waargenomen:
•

Informatie over aard incident, inzet hulpverlening, prognose aanpak, getroffen maatregelen
en resultaten wordt bijgehouden in LCMS.
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•

Bij aanvang maakt de sectie IM een rondje langs alle secties voor aanvullende informatie
voor het beeld. Daarna komen vertegenwoordigers van een enkele sectie en het GMC uit
zichzelf langs en wordt af en toe een sectie bezocht voor verduidelijking van het plot.

•

Initieel wordt het eigen beeld niet direct aangepast als er nieuwe informatie binnenkomt,
later gebeurd dit wel sneller.

•

Actiecentra vullen eigen tabbladen; sectie IM brengt multidisciplinair relevante informatie
van eigen beelden in het tabblad van de sectie IM.

•

Het moment waarop nieuwe informatie in het systeem wordt gezet is afhankelijk van het
moment binnen de test. Initieel wordt deze informatie niet gelijk gedeeld maar alleen als de
extra informatiemanager (fungerend als coördinator sectie IM) aanwezig is.

•

Vanuit het CoPI en het RBT is er een continue informatielijn d.m.v. LCMS.

•

Tegenstrijdige informatie wordt geverifieerd en gecorrigeerd. B.v. betreffende de
tegenstrijdige informatie over de effectafstanden; de IM Sectie ROT controleert deze bij het
HIN van de brandweer en corrigeert deze in het beeld en plot.

•

Het ontbreken van een Informatiecoördinator binnen de Sectie zorgt ervoor dat de
informatie vanuit de Secties onvoldoende stroomt. Samenvattingen worden niet gevuld en
daardoor wordt informatie die al binnen de crisisorganisatie aanwezig is onvoldoende tot
niet benut.

•

Doordat de informatie niet in de samenvattingen op de tabbladen van de Secties staat, wordt
deze niet ‘opgehaald’ door de IM Sectie ROT. Met als gevolg dat deze informatie niet
beschikbaar komt binnen het ROT tabblad en ook niet binnen het Situatiebeeld (beelden die
weer als input dienen voor het RBT op basis waarvan besluiten worden genomen).

•

De komst van de OIV (vanuit het GMC) naar de Sectie ROT heeft tot gevolg dat om 21:54uur
de eerste samenvattingen verschijnen in de beelden van de secties. Deze samenvattingen
zijn doorgezet naar het tabblad van de Sectie IM en het informatieproces stroomt.

•

Tevens ontbreek een grafisch Plotter binnen de sectie IM. De IM ROT heeft daar bij de IM
Sectie ROT expliciet nog eens om gevraagd.

Conclusie:
Het totaalbeeld is conform artikel 2.4.1. opgebouwd en tijdens de
systeemtest ingevuld.

Normering
Is alle relevante informatie (scenario afhankelijk) opgenomen in het totaalbeeld?
Voldoet volledig
Is de informatie gegroepeerd per samenhangend thema (incident, hulpverlening,
prognose en aanpak, maatregelen en resultaten ervan) en rond de
zwaartepunten van de bestrijding?
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Artikel 2.4.1 lid 3
•
Het totaalbeeld wordt langs geautomatiseerde weg zo spoedig mogelijk en voor zover dat
redelijkerwijs mogelijk is, geverifieerd beschikbaar gesteld aan:
• De onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
• Andere bij de ramp of crisis betrokken partijen voor zover zij deze gegevens nodig hebben
voor de uitvoering van hun taken en bevoegdheden;
• Onze minister.
De VR BN gebruikt het LCMS

Conclusie:
Het totaalbeeld wordt langs geautomatiseerde weg gedeeld met alle
onderdelen van de hoofdstructuur.

Normering
Antwoord
Ia alle relevante informatie (scenario afhankelijk) opgenomen in het totaalbeeld? Ja
Voldoet volledig
Is de informatie gegroepeerd per samenhangend thema (incident, hulpverlening, Ja
prognose en aanpak, maatregelen en resultaten ervan) en rond de
zwaartepunten van de bestrijding?

Artikel 2.4.2 lid 1
•
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
crisisbeheerding een eigen beeld bij.
GMC. Initieel wordt geen eigen GMC beeld bijgehouden. Operationele informatie m.b.t. de melding
wordt wel bijgehouden in GMS, waarbij iedere kolom als mono GMK wordt aangegeven. Vanaf
19:28uur is in LCMS multidisciplinair van belang zijnde informatie vanuit de GMCK gedeeld in het
tabblad Meldkamer. Echter, hoe het meldkamerproces verloopt, is niet bijgehouden c.q. genoteerd.
Doordat initieel de CaCo ontbrak werd een van de kerntaken van de CaCo vanuit het
kwalificatieprofiel, t.w. leiding geven aan het meldkamerproces, tot 20.20uur niet uitgevoerd. Vanaf
19:28uur staat in het eigen GMC beeld informatie opgenomen over de aard van het incident en
getroffen maatregelen. Verder wordt informatie betreffende inzet van de hulpverlening en prognose
deels verwoord. Deze informatie wordt eerst bijgehouden door de OIV en later door de CaCo. Om
20:55uur meldt de OIV bij de CaCo dat hij in opdracht van IM ROT het GMC moet verlaten; hij is
harder nodig binnen de sectie IM.
CoPI. Binnen het CoPI wordt in LCMS het eigen beeld bijgehouden en aangepast door de OIV CoPI.
Beschikbare informatie wordt in het PLOT van het incident gezet en de inzet hulpverlening wordt
gedeeld. Ook wordt de strategie van inzet en vooral veiligheid besproken. Echter, er wordt niet altijd
teruggekomen op het effect van genomen maatregelen. Resultaten, voor zover deze konden worden
aangegeven, worden gedeeld.
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ROT. Het eigen beeld wordt door MK-Multi-IC in LCMS opgesteld en aangevuld nadat nieuwe
informatie mondeling of schriftelijk is verkregen. Dit vanwege onderbezetting binnen de sectie.
Binnen de ROT vergadering wordt het eigen beeld bijgehouden door het Hoofd IM. Deze wijzigt zelf
geen informatie in LCMS, omdat er geen ondersteuner aanwezig is (m.n. oordeelsvorming en
besluitvorming). Het eigen beeld van het ROT bevat enkel informatie over de aard van het incident
en de prognose. Het multibeeld wordt vanaf 21:28uur pas aangevuld met informatie over de
incidentbestrijding.
Team Bz. Binnen het Team Bz in het ROT wordt het eigen beeld bijgehouden door de
Informatiemanager en binnen de sectie Bz wordt dit bijgehouden door het HIN. Het ROT gebruikt
hiervoor het LCMS en de sectie Bz gebruikt naast het LCMS ook de eigen ICT omgeving HT. Binnen
het ROT wordt door IM ROT de informatie betreffende alle aspecten bijgehouden en wordt nieuwe
informatie direct in het systeem gezet. De sectie Bz deelt informatie over de aard van het incident.
Echter, de opgehaalde informatie wordt onvoldoende omgezet in acties c.q. maatregelen.
RBT. Binnen het RBT is het eigen beeld, betreffende informatie over de aard van het incident en de
inzet van de hulpverlening gedeeld. Door het bespreken van operationele scenario’s van het ROT
werd ruim aandacht geschonken aan de aanpak. Een prognose is oppervlakkig besproken. Echter, de
systeemtest duurde te kort voor verdere diepgang.

Conclusie:
De onderdelen van de hoofdstructuur houden deels een eigen beeld bij.

Normering
Houden alle onderdelen a t/m e een eigen beeld bij?
Heeft het gemeentelijk beleidsteam van de brongemeente een totaalbeeld ter
beschikking gekregen?
Is er mede op basis van het ontvangen totaalbeeld door het gemeentelijk
beleidsteam een actielijst opgesteld?
Heeft het regionaal beleidsteam een totaalbeeld ter beschikking gekregen?
Is er mede op basis van het ontvangen totaalbeeld door het regionaal
beleidsteam een actielijst opgesteld?

Antwoord
Deels
Niet van
toepassing
Niet van
toepassing
Ja
Ja

Artikel 2.4.2 lid 2
•
Het eigen beeld bestaat uit de beschikbare gegevens over de ontwikkeling en de 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.
GMC. Alle operationele informatie wordt vanaf de startinformatie gelogd in GMS. Er is bij aanvang
van het incident geen functionaris aanwezig die genoemde informatie apart bijhoudt. Vanaf 19:28uur
wordt door de OIV in LCMS een eigen Meldkamerbeeld bijgehouden. Dit eigen beeld bestaat
enerzijds uit de aard van het incident en de getroffen maatregelen en anderzijds deels uit de inzet
van de hulpverlening en de prognose.
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CoPI. Het CoPI bouwt een eigen beeld op dat door OIV CoPI in LCMS wordt bijgehouden. Beschikbare
informatie wordt in het PLOT van het incident gezet, de inzet hulpverlening wordt gedeeld, waarin de
strategie van inzet en vooral veiligheid besproken wordt. Indien mogelijk wordt teruggekomen op
het effect van genomen maatregelen en resultaten worden gedeeld, zover deze konden worden
aangegeven.
ROT. Het eigen beeld wordt initieel binnen de sectie overeind gelopen. Echter, na overleg met IM
ROT wordt dit door OIV / GMC opgesteld en aangevuld. Dit vanwege onderbezetting in de sectie. Het
eigen beeld wordt bijgehouden in LCMS en bevat informatie over de aard van het incident en de
prognose. De monodisciplinaire secties geven wel spaarzaam informatie over aanpak en
maatregelen. Het multibeeld wordt vanaf 21:28uur pas aangevuld met informatie over de
incidentbestrijding.
Team BZ. Het Team Bz binnen het ROT bouwt een compleet eigen beeld op van de situatie waar
informatie over de aard van het incident, inzet van de hulpverlening, prognose, aanpak, getroffen
maatregelen alsook resultaten zijn opgenomen. Binnen de sectie Bz wordt het eigen beeld door de
IM bijgehouden in LCMS en een eigen ICT omgeving HT. Dit beeld bevat informatie over de aard van
het incident en deels over de aanpak, de getroffen maatregelen en resultaten.
RBT. Binnen het RBT is niet waargenomen of het eigen beeld wordt opgebouwd. Er wordt enigszins
informatie over de aard van het incident alsook de inzet van de hulpverlening gedeeld. Een prognose
is wel voorgenomen (er is over 2-3 dagen en weken gesproken), echter zonder verdere diepgang.

Conclusie:
Alle teams houden een eigen beeld bij waarin de voorgeschreven onderdelen
deels zijn opgenomen. Afhankelijk van de rol van het team in de
incidentbestrijding verschilt de inhoud van dit beeld.

Normering
Bestaat het eigen beeld van de onderdelen zoals bedoeld in artikel 2.1.1.
onderdelen a tot en met e uit:
• Beschikbare gegevens over de ontwikkeling van een incident?
• Beschikbare gegevens over de effecten van een incident?
• De risico’s voor de veiligheid van de hulpverleners in het getroffen
gebied?
• De risico’s voor de veiligheid van de personen in het getroffen gebied?
• De aanpak van het incident?
• De daarvoor benodigde mensen?
• De daarvoor benodigde middelen?

Antwoord
GMC/CoPI/ROT/Bz
Ja
Ja
Ja
Ja
nee
-----

Artikel 2.4.2 lid 3
•
De gegevens worden nadat zij beschikbaar zijn binnen tien minuten verwerkt in het eigen
beeld en voor zover mogelijk geverifieerd.
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Binnen het GMC worden gegevens vanaf 19:28uur in het eigen beeld verwerkt. Binnen de MK
verwerkt iedere centralist nieuwe informatie in het kladblok van GMS. Vervolgens worden gegevens
handmatig in LCMS gezet door de OIV. Tegenstrijdige informatie wordt binnen het GMC niet
geverifieerd en niet gecorrigeerd ( ICM-er Brandweer geeft Code Oranje + ijzel en politie in GMS
geeft code rood / MKB geeft aan dat 3e trafo geëxplodeerd is en enkele minuten later geeft ICM-er
aan dat trafo op springen staat).
Binnen CoPI wordt nieuwe informatie direct na het overleg en voor het volgend overleg mono, door
OIV bijgehouden.
Binnen het ROT wordt nieuwe informatie door de sectie IM in het systeem gezet. Bij aanvang gebeurt
dat niet direct omdat er naast IM ROT geen ondersteuner aanwezig is binnen de sectie. De eerste
informatie wordt om 20:48uur in het tabblad beeldvorming ROT geplaatst. Het multibeeld wordt
vanaf 21:28uur pas aangevuld met informatie over de incidentbestrijding.
Het Team Bz binnen het ROT ontvangt voortdurend informatie via LCMS. Verder worden door de
gebruikte vergaderstructuur de gegevens structureel besproken. Vergaderingen starten telkens met
het beeld en aanvullingen op het beeld. Ook na de vergaderingen worden gegevens uitgewisseld met
de gemeentelijke actiecentra. Bilateraal wordt met de Sectie Gezondheidszorg het vervoer van
gehandicapten (17 personen rolstoelvervoer) besproken.
De sectie Bz communiceert voortdurend via LCMS, waarbij tegenstrijdige informatie niet altijd
meteen wordt geverifieerd. Zo bestaat initieel onduidelijkheid over de locatie. Het HIN pakt dit
verder op om 20:35uur, waarna dit om 21:03uur wordt geverifieerd. Verder staat het aantal liters
olie lange tijd op 90.000. De TV twijfelt hieraan maar laat dit staan i.v.m. andere prioriteiten. Pas om
22:17uur onderkent het HIN dat het om 9.000 liter gaat.

Conclusie:
Nieuwe informatie wordt niet altijd binnen tien minuten verwerkt.

Normering
Zijn de gegevens van de onderdelen zoals bedoeld in artikel 2.1.1. onderdeel a
tot en met e binnen tien minuten verwerkt en zo mogelijk geverifieerd.

Antwoord
Deels

Artikel 2.4.2 lid 4
•
De gegevens worden langs geautomatiseerde weg beschikbaar gesteld aan:
• De onderdelen van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
• Andere bij de ramp of crisis betrokken partijen voor zover zij deze gegevens nodig hebben
voor de uitvoering van hun taken en bevoegdheden;
• Het onderdeel dat het totaalbeeld bijhoudt.
Via LCMS worden de gegevens over het incident binnen de hoofdstructuur gedeeld. Ook de sectie IM
binnen het ROT ontvangt de gegevens.
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Conclusie:
De gegevens worden langs geautomatiseerde weg beschikbaar gesteld.

Normering
Stelt het onderdeel, zoals bedoeld in artikel 2.1.1. onderdeel a tot en met e, het
eigen beeld beschikbaar aan de andere betrokken onderdelen?
Heeft het RBT actiepunten uitgezet naar de verschillende onderdelen van de
rampenbestrijding en crisisbeheersing?
Worden de gegevens langs geautomatiseerde weg beschikbaar gesteld aan
andere bij de ramp of crisis betrokken partijen voor zover zij deze gegevens
nodig hebben voor de uitvoering van hun taken bevoegdheden?
Worden de gegevens langs geautomatiseerde weg beschikbaar gesteld aan het
onderdeel dat het totaalbeeld bijhoudt?

Antwoord
Ja
Ja
Ja

Ja

Artikel 2.4.3
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.
Tijdens iedere vergadering van onderdelen van de hoofdstructuur wordt gestart met het delen van
het actuele beeld van het onderdeel o.b.v. LCMS.
In het GMC wordt door het initieel ontbreken van de CaCo, het permanent delen van het actuele
beeld niet uitgevoerd. De OIV geeft aan wanneer door anderen informatie is geplaatst in LCMS.
De ROT vergaderingen starten steeds met beeld en met aanvullingen door kolommen op het
getoonde beeld.
Tijdens de CoPI vergaderingen krijgt iedereen de gelegenheid om inbreng te geven, waarbij de LC er
goed op let of het mono informatie betreft of dat het multi gedeeld moet worden.
Tijdens de RBT vergaderingen wordt nieuwe informatie aangedragen door deelnemers met
informatie vanuit hun achterban (brandweer meldt beeld OL, politie meldt prio’s, GHOR over
kwetsbaren en thuiszorg) en overige deelnemers (communicatie over omgevingsbeelden dat telecom
gaat uitvallen, ijzel, Jeroen Bosch ziekenhuis, treinen die stil staan, veel mensen op straat)
Binnen de sectie Bz probeert de TV elk reces contact te leggen met de Algemeen Commandant. Om
dit zo goed mogelijk te kunnen doen stelt de TV voor om de overleggen congruent te maken met
elkaar.
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Conclusie:
Adviezen en opdrachten waren voor alle teams, m.u.v. het GMC, gedurende
de eerste 30 minuten, steeds gebaseerd op het actuele beeld van het team.
Daarnaast hebben nagenoeg alle teams zelf zorggedragen voor het verkrijgen
van een totaalbeeld over het incident, waarop adviezen en opdrachten
gebaseerd konden worden.

Normering
Zijn, per onderdeel, zoals bedoeld in artikel a tot en met e, besluiten, adviezen
en opdrachten gebaseerd op het actuele beeld?

Antwoord
Deels

Artikel 2.4.4
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 opdracht heeft
gegeven, daarvan op de hoogte gesteld. De opdracht wordt vervolgens in overeenstemming met
artikel 2.4.3. opnieuw geformuleerd.
Niet van toepassing

Conclusie: -

Normering
Wordt het niet overnemen of onvolledig uitvoeren van een advies of opdracht,
per onderdeel zoals bedoeld in artikel 2.1.1. onderdelen a tot en met e,
teruggekoppeld naar de opdrachtgever?
Wordt, per onderdeel zoals bedoeld in artikel 2.1.1. onderdelen a tot en met e,
het advies of de opdracht door de opdrachtgeven geherformuleerd?

Antwoord
n.v.t.

n.v.t.

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.

Ten behoeve van de Staat van de Rampenbestrijding onderzoekt de IVENJ vanaf 2013 of de
veiligheidsregio's jaarlijks een systeemtest hebben gehouden zoals omschreven in het wetsartikel.
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Conclusie:
De VR BN heeft vanaf 2013 jaarlijks een gezamenlijke systeem oefening
gehouden

Normering
Heeft de veiligheidsregio BN een systeemtest georganiseerd in
• 2013
• 2014
• 2015
• 2016

Antwoord
Ja
Ja
Ja
ja

Regionaal Actiecentrum Communicatie
Het actiecentrum communicatie is om 19:10uur gealarmeerd met de afgifte van GRIP 2.
Medewerkers van het actiecentrum gaan vervolgens naar het stadskantoor en zijn hier vanaf circa
19:41uur aanwezig. De waarnemers zijn op dit moment in het gebouw van de VR. Om 20:07uur
wordt GRIP 4 afgekondigd en verplaatsen de medewerkers actiecentrum naar het gebouw van de VR.

Functionaris
Hoofd Pers- en Publieksvoorlichting
Hoofd Communicatie
Buddy Hoofd Communicatie
LCMS
Logger
Web redacteur
Persvoorlichter
Persvoorlichter
Persvoorlichter
Persvoorlichter
Persvoorlichter
Publieksvoorlichter
Publieksvoorlichter
Omgevingsanalist
Omgevingsanalist
Pers-/Publieksvoorlichter gaat om 22:30 naar huis / blijft stand-by

Tijdstip opkomst VR BN
20:22
20:22
20:20
20:22
20:22
20:19
21:11
21:11
21:23
21:27
21:40
20:22
21:11
20:22
21:15
22:15

De volgende bevindingen t.a.v. het functioneren van het actiecentrum communicatie zijn
waargenomen:

Het actiecentrum stelt niet vast of het team compleet is:
-

Hoofd Communicatie heeft zelf om opschaling gevraagd, voordat de eerste sectie
vergadering heeft plaatsgevonden.
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-

Er wordt niet gevraagd of de bezetting voldoet en welke functionarissen nodig zijn.
Tijdens 2de overleg geeft persvoorlichter aan dat ze ‘platgebeld’ wordt. Verder geeft Hoofd
Communicatie aan om contact te leggen met Enexis.
Hoofd pers- en publieksvoorlichting stelt vast dat er geen extra bezetting nodig is; dit komt
niet tijdens het overleg ter sprake en wordt ook niet aan Hoofd Communicatie medegedeeld.
Hoofd Communicatie overweegt vervanging, aangezien de crisis wellicht langer gaat duren.
Dit wordt niet teruggekoppeld naar het team.

Het actiecentrum is binnen enkele minuten na arriveren op de locatie veiligheidsbureau opgestart;
iedereen weet wat hij/zij moet doen.
-

Hoofd Pers- en Publieksvoorlichting heeft team goed op de rails en zorgt voor korte
bijpraatmomenten als er een nieuwe groep binnenkomt.
Hoofd Communicatie communiceert (belt/appt) met CoPI/ROT / RBT/ voor meer informatie.
Hierover komt echter geen terugkoppeling tijdens overleg.

Kanttekeningen betreffende de vergaderstructuur binnen het actiecentrum.
-

-

De BOB-structuur wordt niet compleet gevolgd.
Tijdens 1ste vergadering schetst Hoofd Communicatie zelf heel kort het beeld en vraagt om
aanvullingen. Tijdens volgende vergaderingen wordt eerst de omgevingsanalyse gelezen en
vraagt Hoofd Communicatie om aanvullingen. Onduidelijk is of iedereen hetzelfde beeld
heeft.
Vergaderklok wordt niet afgesproken en de vergaderklok ROT en RBT wordt niet gedeeld. Er
wordt slechts gemeld wanneer volgende omgevingsanalyse gewenst is.
Er wordt informatie uit andere secties medegedeeld.
Flip-over wordt enkel tijdens het 1ste overleg gebruikt. Verder wordt niets meer
gevisualiseerd.
Er worden geen teambesluiten genomen; Hoofd Communicatie deelt mee wat er gedaan is
of wordt.
Het duidelijk uitzetten en formuleren ontbreekt tijdens de vergadering. Leden van het
actiecentrum pakken over het algemeen zelf wel de taken op die voor hen zijn.
De voortgang van taken komt niet elke vergadering terug.

Prioriteiten gesteld door het actiecentrum.
-

-

Voor de vergadering heeft Hoofd Communicatie de opschaling reeds uitgezet en noemt dit
terloops tijdens het overleg.
Hoofd Communicatie vraagt via APP om handelingsperspectief bij ROT.
Hoofd Communicatie geeft aan dat Hoofd Pers- en Publieksvoorlichting contact dient te
leggen met ENEXIS. Het is onduidelijk of dit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, daar dit niet
meer terugkomt tijdens een overleg.
Hoofd Communicatie geeft tussendoor opdracht om publieksnummer in te richten en FAQ’s
op te stellen.
Hoofd Communicatie vraagt aan ROT hoe mensen te bereiken zijn, als er geen stroom meer
is. Hier is geen antwoord op gekomen.
Aktiecentrum was niet op de hoogte dat defensie dekens ging uitdelen en ook niet van de
suggestie om daar een informatiebrief bij te verstrekken.
Het is onduidelijk waarom Hoofd Communicatie crisis.nl heeft ingezet. Mede omdat het
Publieksinformatienummer het allemaal aankon.
Het verzoek om Omroep Brabant als rampenzender in te zetten wordt door Hoofd
Communicatie bij het RBT ingebracht. Tijdens het 3de overleg deelt Hoofd Communicatie
mede dat dit geregeld is.
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-

Verzoek van RBT adviseur aan Hoofd Communicatie om statement voorbereiding,
persruimte inrichten en pers uitnodigen wordt in 3de overleg naar voren gebracht.

Overleg tussen Aktiecentrum en andere teams.
-

Hoofd Communicatie belt/APPT met ROT/RBT/CoPI voor meer informatie.
Verzoek van ROT IM om tabblad algemene informatie in LCMS goed te vullen.
RBT adviseur meldt inzet rampenzender akkoord.
Hoofd Communicatie ontvangt handelingsperspectief vanuit ROT.
Bericht vanuit ROT dat voorbereidingen crisis.nl in gang zijn gezet.
RBT adviseur meldt dat de Coördinerend burgemeester een statement gaat geven
Tegenstrijdige informatie wordt niet altijd geverifieerd en gecorrigeerd
o Uit omgevingsanalyse blijkt dat sommige mensen blij zijn dat er weer stroom is.
 Er wordt niet afgesproken wie moet checken of deze informatie klopt.
o Noodstroom ziekenhuis is volgens Hoofd Communicatie beschikbaar tot 04:00uur en
volgens IM tot 01:00uur.
 Er wordt niet afgesproken wie moet checken welke informatie klopt; Hoofd
Communicatie geeft aan dat zijn informatie de juiste is.
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Lijst van afkortingen
AC
ACBz
ACGZ
AGS
BGM
BN
BOB
BT
Bvr
Bz
BZO
CaCo
COH
CoPI
FAQ
GBT
GC MK
GGD
GHOR
GMC
GMS
GNK-C
GRIP
HAC
HEC
HIN
HON
HOvD
HOvJ
HOZ
HPZ
IGZ
IM
IVENJ
LC
LCMS
LPO
LTP
METHANE
MIOS+
ME
MK
MKA
MKB
MKP
MMT

Algemeen Commandant
Assistent Coördinator Bz
Assistent Coördinator Gewonden Zorg
Adviseur Gevaarlijke Stoffen
Burgemeester
Brabant Noord
Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming
Beleidsteam
Besluit Veiligheidsregio’s
Bevolkingszorg
Brabant Zuid Oost
Calamiteiten Coördinator
Commandohaak-armbak
Commando Plaats Incident
Frequently Asked Questions
Gemeentelijk Beleidsteam
Groep chef Meldkamer
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
Gemeenschappelijk Meld Centrum
Geïntegreerd Meldkamer Systeem
Geneeskundige Combinatie (samenstel van personeel en materieel)
Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure
Hoofd Actiecentrum GHOR
Hoofd Evacuatie
Hoofd Informatiemanagement
Hoofd Ondersteuning
Hoofd Officier van Dienst
Hoofd Officier van Justitie
Hoofd Omgevingszorg
Hoofd Publieke Zorg
Inspectie Gezondheidszorg
Informatiemanagement
Inspectie Veiligheid en Justitie
Leider CoPI
Landelijk Crisis Management Systeem
Leider Psychosociaal Opvangteam
Landelijk Telefoonnummer Politie
Major Incident, Exact location, Type of Incident, Hazards, Access, Number,
Emergency Services. (model voor intake van een incident)
Meldkamer Informatie Opdracht Systeem + upgrade versie (alleen in gebruik bij de
MK-A Amsterdam Amstelland en LMZA Driebergen
Mobiele Eenheid
Meldkamer
Meldkamer Ambulancezorg
Meldkamer Brandweer
Meldkamer Politie
Mobiel Medisch team
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MOvD
MPO
NO
NS
OBP
Octopus
OGS
OIO
OIV
OL
OTO
OvB
OvD
OvDB
OvD-Bz
OvDG
OvDP
OVR
P&R
PMK
PI
PSC
RAC
RAGS
RBT
RIVM
ROGS
ROT
SIS
SITRAP
TV
VC
VR
Wvr
ZOB

Meldkamer Officier van Dienst
Meetplanorganisatie
Noord Oost
Nederlandse Spoorwegen
Officier Beleidspiket
(Landelijk) geautomatiseerd meldkamersysteem voor ambulancebijstand en
gewondenspreiding
Officier Gevaarlijk Stoffen
Officier Informatie en Organisatie
Operationele Informatie Voorziening
Operationeel Leider
Opleiden Trainen Oefenen
Overleg van Burgemeesters
Officier van Dienst
Officier van Dienst Brandweerzorg
Officier van Dienst-Bevolkingszorg
Officier van Dienst Geneeskundige Zorg
Officier van Dienst Politiezorg
Officier Veiligheidsregio
Preparatie & Rampenbestrijding
Politie Meldkamer
Penitentiaire Inrichting
Politie Service Center
Regionale Alarmcentrale
Regionaal Adviseur Gevaarlijke Stoffen
Regionaal Beleidsteam
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen
Regionaal Operationeel Team
Slachtoffer Informatie Systematiek
Situatierapport
Technisch Voorzitter
Verbindingscommandowagen
Veiligheidsregio
Wet Veiligheidsregio’s
Zuidoost Brabant
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AGP 9 ABVRBN 20170707, Bijlage 2:
Bestuurlijke woordvoering en boegbeeld bij GRIP 4 incidenten

Algemene toelichting
Naar aanleiding van de systeemtest 2016 is verzocht om een communicatieprocedure te maken
bij GRIP 4, waar enerzijds de positie van de voorzittend burgemeester wordt vastgelegd en
anderzijds de rol wordt beschreven van communicatie door de burgemeesters van de
bron/effectgemeente.

Verantwoordelijkheidsverdeling in communicatie
Crisiscommunicatie is communicatie tijdens een crisissituatie en voorziet in de maatschappelijke
informatiebehoefte. Getroffenen, betrokkenen en anderszins gedupeerden staan hierin centraal.
Crisiscommunicatie is een wettelijk vastgestelde taak van de burgemeester of de Voorzitter
Veiligheidsregio (Wet Veiligheidsregio’s Art. 7 en 39). De burgemeester of voorzitter van de
Veiligheidsregio heeft dan de rol van boegbeeld en/of burgervader/moeder.
In het geval van een regionaal beleidsteam is de rolverdeling voor communicatie als volgt:
- De voorzitter van de Veiligheidsregio is voor de buitenwereld het bestuurlijk gezicht en informeert
publiek en media over de ontstane situatie, gevolgen, bestuurlijke standpunten en maatregelen
etc. Dit is de rol van boegbeeld.
- De burgemeesters van de getroffen gemeenten duiden voor de inwoners de situatie door de
gebeurtenis te schetsen en aan te sluiten bij gevoelens van de getroffenen en betrokkenen. Dit is
de rol van ‘burgervader/moeder’.
In de crisiscommunicatie is het belangrijk om als één overheid, met dezelfde hoofdboodschap (op
hoofdlijnen), te communiceren. Zo is voor betrokken bestuurders/burgemeesters duidelijk wie,
waarover en vanuit welke rol communiceert en op welk moment. Hierdoor kan zo eenduidig
mogelijk worden gecommuniceerd over een incident waarbij binnen de contouren van de
hoofdboodschap ruimte is voor maatwerk aan de lokale bevolking over (de gevolgen van) het
incident binnen de eigen gemeente.

Uitgangspunt
Tot nu toe is binnen de Veiligheidsregio het uitgangspunt binnen dat de voorzitter van het RBT
optreedt als woordvoerder en boegbeeld van de crisis. De burgemeester(s) van de
bron/effectgemeente(n) vervullen lokaal de rol van burgervader/moeder voor de eigen inwoners en
geven duiding aan het incident.
De mate waarin deze rollen worden ingevuld bepaalt mede het beeld bij de burgers over de
(aanpak) van het incident.
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Er zijn incidenten geweest waarbij andere keuzes zijn gemaakt. Bij het incident met de Apache
helikopter in de Bommeler- en Tielerwaard (2007) heeft de burgemeester van Zaltbommel de rol
van woordvoerder en boegbeeld vervuld terwijl de voorzitter van de Veiligheidsregio (burgmeester
van Nijmegen) zich vooral richtte op het managen van het incident. Overwegingen hiervoor waren
de grote impact in de Bommeler- en Tielerwaard, de herkenbaarheid van de burgmeester van
Zaltbommel en de grote afstand van de voorzitter van RBT tot de getroffenen. De burgemeester
van Nijmegen heeft zich vooral gericht op het voorzitten.
Bij de zeer grote brand Chemie-pack in Moerdijk (2011) was aanvankelijk de burgemeester van
Moerdijk de woordvoerder/boegbeeld en de burgervader, maar tijdens het incident nam de
voorzitter van de Veiligheidsregio dit over.
Daarnaast kan het voorkomen dat de beide rollen door één persoon worden vervuld, zoals bij het
incident Benno L., waarin de burgmeester van ’s-Hertogenbosch enerzijds als voorzitter RBT
optrad en anderzijds de rol van burgervader vervulde.
Voorstel
Herbevestig het uitgangspunt van de bestaande procedure met betrekking tot de rolverdeling
tussen de voorzitter van de Veiligheidsregio en de lokale burgemeesters.
Voortgestelde werkwijze
Maak de rolverdeling tussen de voorzitter van de Veiligheidsregio en de lokale burgemeesters een
vast onderwerp van gesprek in het RBT. Neem de communicatiestrategie en hoofdboodschap
hierin mee.
Er namelijk kunnen overwegingen zijn om tot een ander besluit te komen. Zoals:
Wat is de collectieve impact van de crisis.
In welke gemeente is het incident begonnen (brongebied)?
Hoe groot is de omvang van het incident (effectgebied)?
In welke gemeente is het effect/ de omvang van incident het grootst?
Wat is de behoeften van de getroffenen regionaal / lokaal?
hoe is de zichtbaarheid van de burgemeester voor de eigen burgers?
wat is de politieke verantwoordelijkheid van de burgemeester (betreft het een onderwerp uit
zijn portefeuille)?
Is de rol van voorzitter veiligheidsregio en burgervader te combineren?
Aspect wat daarnaast ook meespeelt is de snelle beeldvorming van de bevolking over een incident
en de rol van de gemeente c.q. burgemeester daarin. Dit kan de crisis bepalen!
Deze voorgestelde werkwijze zal worden doorgevoerd in de bestaande procesbeschrijvingen en
formats.
Samengevat:
1. De huidige rolverdeling blijft bestaan, waarbij:
a. de voorzitter van het RBT optreedt als woordvoerder en boegbeeld van de crisis.
b. de burgemeester(s) van de bron/effectgemeente(n) lokaal de rol van
burgervader/moeder voor de eigen inwoners vervullen en duiding geven aan het
incident.
2. Het RBT kan echter, op basis van gefundeerde overwegingen, een ander besluit over de
hiervoor genoemde rolverdeling nemen.
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