
 

 

  

Rapportage Systeemtest 
2016 
‘De resultaten van de veiligheidsregio Fryslân’ 

25-08-2016 

 

 

  

 

Datum publicatie november 2016 

Versie: 0.4 

Contactpersonen: E. Leentvaar en S. Bastiaans 

 



 
2 

INHOUDSOPGAVE 

Wat zegt de rapportage? ..................................................................................................................... 3 

1 Inleiding ........................................................................................................................................ 6 

2  Leeswijzer en legenda testrapport .............................................................................................. 6 

3  Overzicht resultaten test ............................................................................................................. 7 

4 Overzicht koude fase.................................................................................................................... 9 

Deel 1 De rampenbestrijdingsorganisatie.......................................................................................... 11 

Deel 2 Basisvereisten gemeentelijke rampbestrijdingsorganisatie ................................................... 46 

4 Bijlage 2 Afkortingen en verklaringen ........................................................................................ 55 

 



 
3 

WAT ZEGT DE RAPPORTAGE? 

Algemeen 

Tijdens de systeemtest op 25 augustus 2016 is als het ware een ‘foto’ van de crisisorganisatie in  

Veiligheidsregio Fryslân gemaakt. Hoewel de test slechts de informatie over dat moment geeft, kan 

er uit afgeleid worden wat de staat van de crisisorganisatie van Veiligheidsregio Fryslân is.  

Dit document rapporteert de resultaten per wetsartikel van de Wet Veiligheidsregio’s en per 

toetspunt van de Inspectie Veiligheid & Justitie. Daarnaast hanteert de Inspectie toetspunten voor 

de koude fase – de voorbereidingsfase-; ook de status op deze toetspunten staan in dit document 

benoemd. 

In dit eerste deel worden de algemene indruk en behaalde resultaten weergegeven, daarna wordt 

ingezoomd op de aandachtspunten voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Tot slot worden 

enkele aanbevelingen gedaan. 

Bijzonder aan de rapportage van deze systeemtest is dat deze voor het eerst in samenwerking met 

de veiligheidsregio’s Groningen en Drenthe tot stand is gekomen. Tijdens de systeemtest werden 

de crisisteams van Veiligheidsregio Fryslân gevolgd door waarnemers uit de veiligheidsregio’s 

Groningen en Drenthe. Na de systeemtest hebben de veiligheidsregio’s Groningen en Drenthe de 

veiligheidsregio Fryslân ondersteund bij de analyse en het tot stand komen van dit rapport.  De drie 

noordelijke veiligheidsregio’s Drenthe, Groningen en Fryslân hebben de afspraak gemaakt om hierin 

voortaan gezamenlijk op te trekken. 

Algemene indruk en resultaten 

De crisisorganisatie van Veiligheidsregio Fryslân voldoet ook in 2016 goed aan de toetspunten van 

de Inspectie van Veiligheid & Justitie. Veiligheidsregio Fryslân heeft de afgelopen jaren laten zien 

dat de crisisorganisatie steeds goed voldoet aan de eisen die de Inspectie Veiligheid & Justitie stelt. 

Deze eisen zijn sterk gericht op het systeem en de processen van de crisisorganisatie. De komende 

jaren zal de verdere ontwikkeling van de crisisorganisatie in veiligheidsregio Fryslân liggen in een 

effectieve inzet van de onderdelen van de crisisorganisatie, passend bij het incident en de daarin 

betrokken partijen. Er zal met name gekeken worden naar de te behalen resultaten van de 

crisisteams. 

Samenvattend zien we de volgende resultaten:  

Organisatie 

Alle teams zijn opgekomen in vrijwel complete samenstelling. De teams hebben hun taken conform 

het toetsingskader uitgevoerd. 

Op het proces Crisiscommunicatie waren onvoldoende functionarissen beschikbaar voor de 

uitvoering van taken.  

Ook de advisering van het Regionaal Operationeel Team aan het Gemeentelijk Beleidsteam verdient 

aandacht.  

Daarnaast vormt de betrokkenheid van de politie een zorgpunt; het deelnemen in de systeemtest 

ten opzichte van reguliere werkzaamheden is voor meerdere functionarissen niet mogelijk geweest.   
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Alarmering 

Tijdens de systeemtest voldoet Veiligheidsregio Fryslân op het gebied van alarmering aan de eisen 

van het toetsingskader, maar vormt de tijdigheid van het informatiebeeld een aandachtspunt. 

Opschaling 

Volgens de normen van het toetsingskader was geen van de teams binnen de daarvoor gestelde 

tijd volledig bemenst. Het grootste deel van de crisisfunctionarissen was echter wel op de 

betreffende locatie aanwezig. Specifieke aandachtspunten zijn de tijdige inzet van: 

 de medewerker communicatie in het Commando Plaats Incident 

 de medewerker communicatie het Regionaal Operationeel Team  

 de adviseur politie in het Gemeentelijk Beleidsteam 

 de Officier van Justitie in het Gemeentelijk Beleidsteam 

Informatiemanagement 

Op hoofdlijnen heeft de informatievoorziening in de crisisorganisatie voldoende gefunctioneerd.  

Inzicht in de aard van het incident was echter te summier van aard om een prognose van het verloop 

en een plan van aanpak te maken. De normen op dit onderdeel zijn met name gebaseerd op de 

gegevens in het Landelijk Crisismanagement Systeem. De informatie die hierin is verwerkt geeft 

zowel een overzicht van het totaalbeeld als de stand van zaken per crisisteam.  Eén van de 

belangrijkste tekortkomingen volgens het toetsingskader is dat het Commando Plaats Incident geen 

gebruik heeft gemaakt van het  LCMS. Dit team heeft via andere communicatiekanalen informatie 

gedeeld binnen de crisisorganisatie.  

Aandachtspunten en aanbevelingen 

Aan de hand van de resultaten komt een aantal aandachtspunten naar voren voor de 

rampenbestrijding en crisisbeheersing. Hieronder staan deze aandachtspunten benoemd en de 

aanbevelingen die we van daaruit kunnen formuleren. 

De systeemtest 2016 laat ons opnieuw zien dat de basisvereisten binnen de veiligheidsregio goed 

op orde zijn! Als aandachtspunten zijn benoemd: 

- Het verwerken van informatie verliep binnen het CoPI niet volgens regulier proces. Het 

LCMS zou ook ingezet moeten worden wanneer de CoPI- overleggen aanvangen, maar de 

CoPI-bak (MCU) (nog) niet aanwezig is.  De kennelijke afhankelijkheid of de beleving hiervan 

om enkel met LCMS te kunnen werken wanneer de CoPI bak aanwezig is verdient aandacht. 

Dit punt wordt door de veiligheidsregio opgepakt.  

 

- De betrokkenheid van de politie in deelname aan de systeemtest is een zorgpunt. De CoPI 

voorlichter was niet beschikbaar en de vertegenwoordiger van de eenheidsleiding politie in 

het GBT arriveerde erg laat. De veiligheidsregio zal dit punt met de eenheidsleiding van 

politie bespreken. 

 

- Het (tijdig) informeren van de burgemeester vanuit zowel CoPI als ROT vormt ook een 

aandachtspunt. Dit punt wordt besproken met de leiders van  CoPI en ROT.  
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- De advisering en interactie tussen de teams kan ook verder worden verbeterd. Wat is de 

belangrijkste reden om op te schalen en welke verwachtingen zijn er tussen de crisisteams, 

zijn belangrijke vragen die in iedere fase gesteld moeten worden. Dit element is een 

speerpunt in het vakbekwaamheidsprogramma voor 2017.  

 

- De samenwerking met het COA was goed, maar werd nog onvoldoende informatie effectief 

en efficiënt gedeeld tussen COA en het CoPI. Ook dit aspect wordt opgenomen in het 

vakbekwaamheidsprogramma voor 2017.  
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1 INLEIDING 

Voor u ligt het testrapport van de systeemtest op 25 augustus 2016. Het testrapport geeft weer in 

hoeverre de crisisbeheersings- en rampenbestrijdingsorganisatie van Veiligheidsregio Fryslân 

tijdens de systeemtest voldeed aan de eisen van de Wet Veiligheidsregio’s. Ook gaat het in op de 

status van de ‘koude fase’ - de voorbereiding op rampen en crises - op enkele toetspunten van de 

Inspectie. Dit testrapport wordt gevalideerd door de Inspectie Veiligheid & Justitie (hierna: 

Inspectie) na vaststelling door het bestuur van de veiligheidsregio Fryslân.  

 

Het format van het testrapport is intern gemaakt en gebaseerd op het toetsingskader van de 

Inspectie (versie 3.0; 12 augustus 2013). In dit toetsingskader staan zowel de artikelen van de Wet 

Veiligheidsregio’s (aangevuld met de normering van de Inspectie) als aanvullende toetspunten van 

de Inspectie. Per artikel en toetspunt staat aangegeven hoe de Veiligheidsregio Fryslân daar tijdens 

deze systeemtest op heeft gepresteerd. Wanneer relevant, wordt bij een artikel/toetspunt een 

toelichting gegeven over hoe de crisisorganisatie in de ‘koude fase’ is ingericht. 

2  LEESWIJZER EN LEGENDA TESTRAPPORT 

Bij de beoordeling van de vraag: “Is tijdens de systeemtest voldaan aan de eisen die de wet stelt/die 

in het toetsingskader staan voor dat type incident?” is gebruik gemaakt van twee ‘maatstaven’: de 

maatstaf van de Inspectie V&J en de maatstaf van de Veiligheidsregio Fryslân. Beide worden per 

toetspunt aangegeven en weergegeven in de kolom ‘Volledig voldaan?’  

 

De maatstaf van de IV&J geeft aan: ‘ja’ (voldoet wel) of ‘nee’ (voldoet niet). Dit gaat om het voldoen 

in de strikte letter van de wet. Dit staat in woorden (ja/nee) in de kolom aangegeven.  

 

De maatstaf van de veiligheidsregio Fryslân geeft aan in welke mate er voldaan wordt aan de eisen 

van de wet, maar ook aan eigen gestelde eisen (wanneer deze afwijken van de wettelijke eisen). Dit 

staat aangegeven in de onderstaande kleurcodering. Er is voor deze tweede maatstaf gekozen, 

omdat er groot verschil is tussen ‘bijna voldoen’ en ‘volledig niet voldoen’, terwijl deze in de 

maatstaf van de Inspectie V&J beide ‘nee’ (voldoet niet) meekrijgen. De nuance in de kleurcodering 

geeft voor de veiligheidsregio Fryslân een beter beeld van de stand van zaken van de 

rampbestrijdingsorganisatie in de veiligheidsregio Fryslân.  

 

Kleurcodering ‘maatstaf VR Fryslân’  

                      = volledig voldaan  

                      = driekwart voldaan  

                      = deels voldaan  

                      = kwart voldaan  

                      = niet voldaan  

                      = onbekend                                                                                                                                                                              

= niet van toepassing / niet getest
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3  OVERZICHT RESULTATEN TEST 

In dit overzicht is aangegeven in welke mate voldaan is aan de 
maatstaven van de Inspectie bij de systeemtest op 25 augustus in de 
Veiligheidsregio Fryslân.  

Deel 1 De rampenbestrijdingsorganisatie 

Basisvereisten Organisatie 

Artikel korte omschrijving Volledig 
voldaan? 

2.1.1 Inrichting hoofdstructuur Ja 

2.1.2 lid 1 Samenstelling CoPI Ja 

2.1.2 lid 2 Taken CoPI Ja 

2.1.3 lid 1 Samenstelling team bevolkingszorg Ja 

2.1.3 lid 2 Taken team bevolkingszorg Ja 

2.1.4 lid 1 Samenstelling ROT Ja 

2.1.4 lid 2 Taken ROT Nee 

2.1.5 lid1 Samenstelling BT Ja 

2.1.5 lid 2 Taken BT Ja 

 

Basisvereisten Alarmering 

Artikel korte omschrijving Volledig 
voldaan? 

2.2.2 lid 1 Aansturing meldkamer Ja 

2.2.3 lid 1 Tijdigheid alarmering Ja 

2.2.3 lid 2 Alarmering overige functionarissen Ja 

2.2.4 Tijdigheid informatiebeeld Nee 

 

Basisvereisten Opschaling  

Artikel korte omschrijving Volledig 
voldaan? 

2.3.1a Start CoPI Nee 

2.3.1b Start hoofden secties ROT Nee 

2.3.1c Start voorlichter ROT Nee 

2.3.1d Start sectie informatiemanagement 
ROT 

Ja 

2.3.1e Start secties ROT Ja 

2.3.1f Start team bevolkingszorg Ja 

2.3.1g Start BT Nee 

 

Basisvereisten Informatiemanagement  

Artikel korte omschrijving Volledig 
voldaan? 

2.4.1 lid 1 Bijhouden totaalbeeld Ja 

2.4.1 lid 2 Samenstelling totaalbeeld Nee 

2.4.1 lid 3 Totaalbeeld beschikbaar stellen Ja 

2.4.2 lid 1 Bijhouden eigen beeld teams Ja 
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2.4.2 lid 2 Samenstelling eigen beeld teams Nee 

2.4.2 lid 3 Tijdigheid verwerking informatie in 
beeld 

Ja 

2.4.2 lid 4 Eigen beeld teams beschikbaar stellen Ja 

2.4.3 Adviezen en opdrachten gebaseerd op 
actueel beeld 

ja 

2.4.4 Terugkoppeling niet/deels uitgevoerde 
opdracht 

n.v.t.* 

*Niet waargenomen tijdens de test 

 

Eisen voor een oefening 

2.5.1 Systeemtest gehouden? Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel 2 Extra toetspunten Gemeentelijke Rampenbestrijdingsorganisatie 

De gemeentelijke taakorganisaties, met uitzondering van de 
taakorganisatie  

Artikel korte omschrijving Volledig 
voldaan? 

B1 Alarmering gemeentelijke actiecentra Ja 

D1 Opkomstlocatie en toegang Ja 

E1 Opkomst actiecentrum Voorlichting Ja 

F1 Terugkoppeling adviezen en 
opdrachten actiecentra 

Ja 

G1 Taken gemeentelijke actiecentra en het 
Team Bevolkingszorg 

Ja 

H1 Toegang actiecentra tot totaalbeeld Ja 

 



4 OVERZICHT KOUDE FASE 

In dit overzicht is aangegeven in welke mate de Veiligheidsregio Fryslân voldoet aan de toetspunten van de Inspectie die gaan over de koude fase - de 
voorbereiding op rampen en crises. 

Deel 1 De rampenbestrijdingsorganisatie 

Basisvereisten Alarmering 

Artikel korte omschrijving Volledig 
voldaan? 

2.2.1 Criteria grootschalige alarmering Ja 

2.2.2 lid 2 Afhandeling overige meldingen Ja 

2.2.5 Voorziening uitval meldkamer Ja 

 

Basisvereisten Opschaling  

Artikel korte omschrijving Volledig 
voldaan? 

2.3.2 Continuïteit hoofdstructuur Ja 

 

Aanvullende toetspunten Inspectie Veiligheid en Justitie 

korte omschrijving Volledig 
voldaan? 

Risicoprofiel - informatieoverzicht bovenregionale 
risico’s 

Ja 

Beleidsplan - planmatige beschrijving 
bovenregionale risico’s 

Ja 
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Beleidsplan VAKBEKWAAMHEID  - aanwezig en 
vastgesteld 

Ja 

Beleidsplan VAKBEKWAAMHEID - oefenfrequentie 
en functionaris volgsysteem 

Ja 

Beleidsplan VAKBEKWAAMHEID - aansluiting 
risicoprofiel en financiële, personele en 
uitvoeringsparagraaf 

Ja 

Jaarplan VAKBEKWAAMHEID - jaarlijks inclusief 
oefenkalender 

Ja 

Convenanten afgesloten met vitale partners Ja 

Evaluatiesystematiek voor oefeningen en incidenten Ja 

 

Deel 2 Extra toetspunten Gemeentelijke Rampenbestrijdingsorganisatie 

Artikel korte omschrijving Volledig 
voldaan? 

A1 Borgen cruciale functies Ja 

A2 Beschrijving minimale bezetting en 
taken teams 

Ja 

C1 Continuïteit gemeentelijke actiecentra Ja 

E2 Opkomst actiecentrum Opvangen & 
Verzorging 

Ja 

E3 Opkomst actiecentrum CRIB         Ja 
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DEEL 1 DE RAMPENBESTRIJDINGSORGANISATIE   

 

Basisvereisten: Organisatie 

Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

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. de Meldkamer, 
b. één 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 één commando plaats incident is, het 
commando met de coördinerende taak,  

d. één 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 en 
f. een gemeentelijk beleidsteam bij een lokale ramp of crisis 

of een regionaal beleidsteam bij een bovenlokale ramp of 
crisis. 

Ja  De hoofdstructuur van de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing is ingericht zoals in artikel 2.1.1. is 
aangegeven. 

Normering Inspectie V&J:Zijn alle onderdelen van de hoofdstructuur zoals beschreven in artikel 2.1.1 opgenomen in een regionale opschalingsregeling? Ja                                                           
Zijn, gezien het scenario/incident, alle onderdelen van de hoofdstructuur opgekomen zoals beschreven in artikel 2.1.1? Ja 

Toelichting n.a.v. test/oefening/incident:  c. is niet van toepassing in deze test 

Bron(nen):  Waarnemingsformulieren: 
- Meldkamer 
- CoPI 
- Team bevolkingszorg 
- ROT en GBT 

Relevante documenten koude fase:  Regionaal Crisisplan 
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Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

Artikel 2.1.2 

1. Een commando plaats incident bestaat uit: 
a. een leider commando plaats incident; 

b. een officier van dienst van de brandweer; 

c. een officier van dienst van de geneeskundige hulpverlening;  
d. een officier van dienst van de politie of van de Koninklijke 
Marechaussee;  
e. een informatiemanager commando plaats incident en 

f.  een voorlichtingsfunctionaris commando plaats incident. 

Ja  Een commando plaats incident bestaat uit de 
vereisten zoals staat benoemd artikel 2.1.2 

Normering Inspectie V&J: 

 Bestaat het commando plaats incident uit alle functionarissen zoals omschreven in artikel 2.1.2. lid 1? ja 

- Heeft aan het CoPI een liaison Vitaal – CoPI deelgenomen? ja 
 Bij afwezigheid van een informatiemanager, wordt in het commando plaats incident voorzien in de functionaliteit informatiemanagement? n.v.t. 
 Fungeert de leider commando plaats incident als een discipline overstijgend (ontkleurd) leider? ja 

Toelichting n.a.v. test/oefening/incident: zie bronnen 

Bron(nen):  

Waarnemingsformulier CoPI:  

- Samenstelling team conform artikel 2.1.2 
- AZC beschouwen we hier als vitale partner, was door de Leider CoPI gekoppeld aan de OvD bevolkingszorg.  
- Informatiemanager was aanwezig.  

- Leider CoPI was volledig ontkleurd. Alle belangen werden afgewogen die ingebracht werden voordat er een beslissing werd genomen. 
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Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

Artikel 2.1.2. 

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. 

Ja   Opstarten van processen (bijv, opstarten van 
strafrechtelijk onderzoek) 

 Er zijn afspraken gemaakt met 
vertegenwoordiger AZC. 

 Er is contact geweest tussen de leiders van het 
COPI en ROT en er heeft afstemming met het 
ROT plaatsgevonden over voorlichting, en er is 
geadviseerd over het bron- en effectgebied en 
mate van opschaling. 

 

Normering Inspectie V&J: 

 Is er bij de taakuitvoering van het commando plaats incident sprake van sturing en coördinatie van de operationele inzet? ja 
 Is er bij de taakuitvoering van het commando plaats incident sprake van afstemming met andere betrokken partijen? ja  
 Is er bij de taakuitvoering van het commando plaats incident sprake van advisering van het regionaal operationeel team? ja 

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

- Worden vanuit het commando plaats incident adviezen gecommuniceerd richting het regionaal operationeel team, die tijdens de commando plaats incident vergadering naar 
voren zijn gebracht? ja  

Bron(nen): 

 Aantekeningen waarnemer CoPI 
 Waarnemingsverslag CoPI 
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Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

Artikel 2.1.3 

1. Een team bevolkingszorg bestaat uit de door het college 
van burgemeester en wethouders aangewezen 
functionarissen, van wie één functionaris is belast met 
de leiding van het team, één functionaris met het 
informatiemanagement, en één functionaris met de 
coördinatie van de voorlichting. 

Ja  Het team bevolkingszorg bestaat uit de samenstelling 
zoals onder artikel 2.1.3 wordt beoogd. 

Normering Inspectie V&J:  

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

Bron(nen): 

Waarnemingsverslag Team Bevolkingszorg 

Functionarissen 

Leider team  Bevolkingszorg 

Hoofd Taakorganisatie Communicatie 

Hoofd taakorganisatie Publieke zorg en Omgevingszorg 

Hoofd taakorganisatie Informatie & Ondersteuning 

Adviseur Crisisbeheersing 

Informatiecoördinator Bevolkingszorg 

Adviseur SIS 

Omgevingszorg Ruimtebeheer, gemeente Heerenveen 

Journaalschrijver 
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Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

Artikel 2.1.3. 

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, en 
f. het adviseren van het regionaal operationeel team. 

Ja   Er is contact en er wordt advies gegeven. (‘Om 
juridisch adviseur te regelen om 
noodverordening te maken.’) 

 Registreren van schadegevallen en slachtoffers 
heeft niet plaatsgevonden, was gezien de 
situatie ook niet relevant.  

Normering Inspectie V&J:  

 Neemt team bevolkingszorg de taken op zich zoals omschreven in lid 2 van het artikel? ja  
 Worden afhankelijk van het scenario de benodigde deelprocessen gestart zoals: 

- Voorlichting? ja 

- Opvang & Verzorging? ja 

- CRIB? nvt  

Bron(nen): Waarnemingsverslag team Bevolkingszorg 

Toelichting koude fase: 

De term CRIB wordt niet meer gehanteerd, in plaats daarvan wordt het SIS (slachtofferinformatiesystematiek) gehanteerd. 
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Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

Artikel 2.1.4 

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, en 
g. een voorlichtingsfunctionaris regionaal operationeel 
team. 

Ja   Alle onderdelen aanwezig. 
 Alle secties gevuld met minimaal één 

medewerker, naast het hoofd.  
 Wij beschouwen het AZC als vitale partner. De 

vertegenwoordiger daarvan was aanwezig.  

Normering Inspectie V&J: 

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

Bron(nen): 

 Waarnemingsformulier ROT  
 Waarnemingsformulier stafsecties ROT 

 

 

Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

Artikel 2.1.4. 

2. Een regionaal operationeel team is belast met de 
operationele leiding, de afstemming met andere betrokken 
partijen en het adviseren van het gemeentelijk of regionaal 
beleidsteam. 

Nee ‘In het eerste telefonische overleg heeft de OL aan 
de DirVR gevraagd om in het GBT te bepalen wat de 
uitgangspunten zijn voor de aanpak van het incident 
en wordt gevraagd aan het GBT om te besluiten wie 
de OL is, wordt. (hierbij wordt geen advies gegeven). 
In het tweede overleg met DirVR hoort OL: 

- OL rol moet worden overgedragen aan 
politie 

- OM en COA moeten nar GBT 

 ‘Er is absoluut sprake van coördinatie.’ 
Sturing vond eveneens plaats: ‘Opvang van 
300 asielzoekers, regelt COA.’ 

 COA heeft concrete acties uitgevoerd in 
afstemming met ROT.  
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Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

- Uitgangspunten: sociale onrust beperken 
en openbare orde handhaven (en dit 
verwerken in communicatie) 

 

Naast bovengenoemde contacten zijn er (door mij) 
geen contacten geweest (SMS verkeer heb ik niet 
allemaal meegekregen). Er zijn geen echte adviezen 
gegeven aan het GBT en er is verder geen bestuurlijk 
contact geweest door de OL.’ 

Normering Inspectie V&J: 

 Is er bij de taakuitvoering van het regionaal operationeel team sprake van sturing en coördinatie van de rampenbestrijding? ja 
 Is er bij de taakuitvoering van het regionaal operationeel team sprake van afstemming met andere betrokken partijen? ja 
 Is er bij de taakuitvoering van het regionaal operationeel team sprake van advisering van het gemeentelijk beleidsteam? 

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

- Worden er vanuit het regionaal operationeel team adviezen richting het regionaal beleidsteam gecommuniceerd? Nee 
 

Bron(nen): Waarnemingsformulier ROT 

 

 

Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

Artikel 2.1.5. 

1. Een gemeentelijk beleidsteam bestaat uit leidinggevenden 
van de brandweer, de GHOR, de politie en de bevolkingszorg. 

Ja Er is geen liaison COA opgekomen. Zie toelichting. Het gemeentelijk beleidsteam bestaat uit 
leidinggevenden van  de brandweer, de GHOR, de 
politie en bevolkingszorg. Zie tabel toelichting.  

Het GBT heeft gevraagd om een liaison vitaal, liaison 
COA. Het waarnemingsformulier zegt hierover het 
volgende; 

 In het eerste overleg werd gevraagd om iemand 

van het COA en een officier van justitie. De OvJ 



 
 

 18 

Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

was aanwezig bij het tweede overleg. Van het 

COA was niemand beschikbaar. 
Normering Inspectie V&J: 

 Bestaat het gemeentelijk beleidsteam uit de functionarissen zoals omschreven in artikel 2.1.5 lid 1? ja 

- Heeft aan het GBT een liaison Vitaal – GBT deelgenomen? nee 
Toelichting n.a.v. test:  

 Vanuit de test was de beperking dat er slechts twee liaisons COA’s mee konden testen. Deze waren aanwezig in het CoPI en het ROT. Onderstaande functionarissen waren aanwezig: 

Functionarissen bij GBT 

Burgemeester 

Officier van justitie 

Dijkgraaf betrokken waterschap (nvt) 

Adviseur Brandweerzorg 

Adviseur Politiezorg 

De directeur publieke gezondheid van dienst 

Adviseur Bevolkingszorg 

Adviseur crisiscommunicatie 

Informatiemanager BT 

Notulist 

Journaalschrijfster 
 

 

Bron(nen): 

 Waarnemingsformulier GBT  
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Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

Artikel 2.1.5. 

2. Een gemeentelijk beleidsteam ondersteunt de 
burgemeester bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 

Ja  Het gemeentelijk beleidsteam ondersteunt de 
burgemeester bij de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing in de veiligheidsregio Fryslân.  

Normering Inspectie V&J): 

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

Toelichting n.a.v. test/oefening/incident:  

De leden van het GBT worden door de burgemeester meerdere keren om advies gevraagd. Zij geven ook ongevraagd advies. Sommige adviseurs geven advies vanuit hun specifieke vakkennis, 
maar er worden ook adviezen gegeven vanuit een bredere kennis van zaken. Voorbeelden van adviezen: de informatiemanager adviseert de burgemeester om na te denken over zijn taak als 
burgervader en het informeren van de bevolking. De adv brandweer adviseert de burgemeester om tolerantiegrenzen te formuleren. De communicatieadviseur doet suggesties voor de wijze 
en inhoud van communiceren. 

Bron(nen): 

 Waarnemingsformulier GBT 
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Basisvereisten Alarmering 

Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

Artikel 2.2.1  

Het bestuur van de Veiligheidsregio stelt criteria vast voor de 
situaties waarin de meldkamer tot grootschalige alarmering 
overgaat. 

Ja  Het bestuur van de Veiligheidsregio heeft criteria 
vastgesteld voor de situaties waarin de meldkamer 
tot grootschalige alarmering overgaat. 

Toelichting n.a.v. test/oefening/incident: Dit toetspunt gaat volledig over de koude fase en de informatie hiervoor kan daarom niet uit de systeemtest gehaald worden. 

 

Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

Artikel 2.2.2  

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

Ja  a. Maakt geregeld een ronde langs de drie 
kolommen om informatie over actuele stand van 
zaken te checken, veiligheid hulpverleners en 
aanrijroutes af te stemmen. Heeft daarnaast 2x 
een time-out gedaan; alle betrokken centralisten 
en RTIC bij elkaar geroepen in midden van 
meldkamer om daar beeldvorming af te 
stemmen.  

b. Elke opschaling mondeling gedeeld met de drie 
kolommen. 

c. Er zijn geen prioriteiten gesteld. Enige 
tegenstrijdige belang dat speelde, was dat de 
hulpverlening spanning opleverde met de 
vechtpartij en demonstratie. Dat is goed 
afgestemd met de betrokken centralisten, door 
duidelijk te zijn dat politie sein veilig geeft. 
Veiligheid had in de time-out wel een 
belangrijker thema kunnen zijn. 

10.37 uur vermelding in LCMS sein veilig. 

Normering Inspectie V&J: 
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Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

 Is deze functionaris benoemd in een multidisciplinair vastgesteld document? Ja (regionaal crisisplan) 
 Is deze functie vanaf het moment van grootschalige alarmering ingevuld? Ja 
 Voert de functionaris de volgende drie elementen van zijn taakomschrijving uit: 

1. informatie vragen, halen en brengen? Ja (zie toelichting) 
2. bewaken van het opschalingniveau. I.c. er voor zorgen dat elke dienst van het juiste opschalingsniveau op de hoogte is? Ja (zie toelichting) 
3. prioriteiten stellen in de (meldkamer)besluiten van de drie diensten, knopen doorhakken in geval van tegenstrijdige belangen tussen de drie diensten en afstemmen van de 

besluiten van de drie diensten? Ja, waarbij  we de toelichting van de waarnemer anders beoordelen. De genoemde afstemming tussen centralisten betreffende het ‘sein veilig 
interpreteren wij als prioriteitstelling bij eigen veiligheid boven hulpverlening door de genoemde diensten. 

Bron(nen): 

Waarneming meldkamer caco 

Waarneming meldkamer politie en ambu  

 

Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

Artikel 2.2.2. 

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. 

         Ja  Het bestuur van de Veiligheidsregio stemt met het 
regionale college af op welke wijze de meldingen die 
geen verband houden met een ramp of crisis worden 
afgehandeld. 

Toelichting n.a.v. test/oefening/incident: Dit toetspunt gaat volledig over de koude fase en de informatie hiervoor kan daarom niet uit de systeemtest gehaald worden. 
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Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

Artikel 2.2.3 

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. 

Ja  

 

 

GRIP 1 10.20 opdracht gegeven – 10.22 
daadwerkelijke alarmering 

GRIP 2 10.34  opdracht gegeven – 10.35 
daadwerkelijke alarmering 

GRIP 3 11.02 opdracht gegeven -11.04 daadwerkelijke 
alarmering 

Hiermee is aangetoond dat binnen de termijn is 
gealarmeerd 

 

 

Normering Inspectie V&J: 

 Start de meldkamer na elke ophoging van het opschalingsniveau binnen twee minuten de alarmering? Ja 
 Wordt de burgemeester of in het geval artikel 39 van de wet van toepassing is, de voorzitter van de Veiligheidsregio en worden de betrokken burgemeesters geïnformeerd? Ja 

Toelichting n.a.v. test/oefening/incident:  

 Artikel 39, is niet van toepassing bij deze test. Het betrof namelijk grip 3 en geen grip 4. 
 

Bron(nen): 

 Waarneming meldkamer Caco 

Waarneming meldkamer politie en ambulance 

Waarneming GBT 

Verslag systeemtest Fryslan 2015 

Verslag GBT 
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Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

Artikel 2.2.3. 

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. 

Ja  Alarmering COA voor CoPI en ROT  

10.47 OL vraagt meldkamer om alarmering COA voor 
ROT 

COA CoPI ter plaatse aanwezig, heeft zich gevoegd in 
CoPI overleg. 

Normering Inspectie V&J: 

 Wordt tegelijkertijd met of aansluitend aan de alarmering van de operationele hoofdstructuur de andere functionarissen en eenheden die nodig zijn voor de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing gealarmeerd? ja 

Bron(nen):  

Waarneming meldkamer, Waarneming CoPI, visueel  

 

Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

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. 

Nee Na 11 minuten (10.33 uur) was eerste methane-
bericht in LCMS beschikbaar. Daarmee was dit 
bericht dus ook voor alle niveaus te lezen. 

(incident 10.27 aangemaakt) 

 

 

Normering Inspectie V&J: 

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

Bron(nen): 

LCMS 
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Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

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. 

Ja  De MkNN heeft een uitwijk en fall-backprocedure 
waarbij wordt samengewerkt met de Meldkamer 
Oost Nederland (MON).  

Normering Inspectie V&J: 

Gezien de veranderingen met betrekking tot de meldkamers op landelijk gebied neemt de Inspectie V en J dit punt niet mee in de Staat van de Rampenbestrijding 2013. In de opmaat naar de 
Staat van de Rampenbestrijding 2015 zal overleg worden gevoerd met de beleidsafdelingen van het departement en wordt de huidige stand van zaken omtrent de ontwikkelingen van de 
meldkamer in kaart gebracht. Overigens heeft de MkNN een uitwijk en fall-back procedure waarbij wordt samengewerkt met de Meldkamer Oost Nederland (MON). 

 

Niet van toepassing voor Inspectie, Inspectie hanteert zelfde toetsingskader als in 2013 
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Basisvereisten Opschaling 

Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

Artikel 2.3.1.  

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

a. een eerste commando plaats incident binnen dertig 
minuten. 

Nee Op 10.20 uur heeft de caco GRIP 1 gegeven  

De CoPI leden waren op de volgende tijden ter 
plaatse:  

 
Leider CoPI 10.45 

OvD brandweer 10.17 

OvD geneeskundig 1e  10.46,   2e 11.10 

OvD politie 11.09 

OvD bevolkingszorg 10.57 

Voorlichtingsfunctionaris CoPI 10 .20 

Informatiemanager CoPI 10.47 

Plotter CoPI 11.45 

 

Normering Inspectie V&J: 

 Is het commando plaats incident binnen dertig minuten gestart met de eerste werkzaamheden? Nee, zie toelichting hieronder. 
Toelichting n.a.v. test/oefening/incident:  

 Er is gerekend met de tijd vanaf het maken van GRIP tot aankomst functionaris.  

 We hebben geen bewijs kunnen vinden dat er al aanrijdende multidisciplinair is overlegd.  

Bron(nen):  

Waarnemingsformulier MkNN 
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Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

Artikel 2.3.1.  

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

 b. De leidinggevenden binnen een regionaal operationeel 
team binnen vijfenveertig minuten, met uitzondering van de 
leidinggevende van de sectie Informatiemanagement die 
binnen dertig minuten begint; 

Nee Caco heeft om 10.34 uur besloten tot opschaling 
naar GRIP 2  

De leden ROT waren op de volgende tijden ter 
plaatse 

Operationeel Leider 10.58 
Algemeen Commandant Bevolkingszorg 11.37 
Algemeen Commandant Brandweerzorg 10.59 
Algemeen Commandant Geneeskundige zorg 11.14 
Algemeen Commandant Politiezorg 11.15 
Officier Veiligheidsregio Defensie 11.28 
Liaison Openbaar Ministerie  11.15 
Adviseur crisiscommunicatie  12.03 
Informatiemanager 10.48 
Ondersteuner OL 11.15 
OVD-I  10.50 
 

 

Normering Inspectie V&J: 

 Zijn de leidinggevenden binnen het regionaal operationeel team (de deelnemers aan de plenaire sessie) binnen vijfenveertig minuten na afkondiging van de opschaling volledig gestart 
met de eerste werkzaamheden van het regionaal operationeel team? Nee 

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

Toelichting n.a.v. test/oefening/incident:  

 Er is gerekend met de tijd vanaf het opschalen naar GRIP tot aankomst functionaris.  
 We hebben geen bewijs kunnen vinden dat er al aanrijdende multidisciplinair is overlegd. 

 Adviseur Crisiscommunicatie was niet binnen 45 minuten aanwezig. Behoort volgens crisisplan wel tot kernbezetting en neemt dus deel aan de plenaire sessies.  

Bron(nen):  

Waarnemingsformulier MkNN 

 

 

 



 
 

 27 

Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

Artikel 2.3.1.  

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

c. De voorlichtingsfunctionaris regionaal operationeel team 
binnen dertig minuten; 

Nee   

Normering Inspectie V&J:  

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

Toelichting n.a.v. test/oefening/incident: 

 We hebben geen bewijs kunnen vinden dat de adviseur crisiscommunicatie binnen dertig minuten is begonnen met uitvoering van zijn taken.  

Bron(nen): n.v.t. 

 

 

Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

Artikel 2.3.1.  

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

d. De sectie informatiemanagement van een regionaal 
operationeel team binnen veertig minuten. 

Ja  Uit waarnemingsformulier sectie informatie blijkt dat 
informatiemanager en informatiecoördinator om 
10.48 uur zijn opgekomen en om respectievelijk 10.49 
uur en 10.50 uur zijn begonnen met verzamelen van 
informatie. 

 

Normering Inspectie V&J: 

 Is de sectie Informatiemanagement met minimaal één medewerker binnen veertig minuten begonnen met het verzamelen van informatie t.b.v. het regionaal operationeel team? ja 
Bron(nen):  Waarnemingsformulier sectie informatie 
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Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

Artikel 2.3.1.  

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

e. De overige secties van een regionaal operationeel team 
binnen zestig minuten. 

Ja  Uit waarnemingsformulier secties ROT blijkt dat alle 
secties van het ROT binnen zestig minuten na 
alarmering zijn gearriveerd en zijn begonnen met hun 
taken. 

 

Normering Inspectie V&J: 

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

 

Bron(nen): Waarnemingsformulier secties ROT 
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Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

Artikel 2.3.1.  

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

f. Een team bevolkingszorg binnen negentig minuten, met 
uitzondering van de functionaris die met de coördinatie van 
de voorlichting is belast en die binnen dertig minuten begint. 

Ja  De coördinator en informatiemanager waren binnen 
zestig minuten aanwezig, de functionaris 
crisiscommunicatie binnen dertig minuten. 

Normering Inspectie V&J: 

 Is het team bevolkingszorg binnen negentig minuten na afkondiging van de opschaling begonnen met de uitvoering van hun taak? ja 
 Is de functionaris die belast is met de coördinatie van de voorlichting binnen dertig minuten na afkondiging van de opschaling gestart met de taakuitvoering? Ja 

 

Bron(nen): Waarnemingsverslag  

 

 

Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

Artikel 2.3.1.  

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

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

Nee  Functionarissen bij GBT Tijdstip aankomst 

Burgemeester 10.50 uur 

Officier van justitie 12.52 uur 

Adviseur Brandweerzorg 11.36 uur 

Adviseur Politiezorg 12.30 uur 

De directeur publieke gezondheid van dienst 12.00 uur 

Adviseur Bevolkingszorg 10.50 uur 
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Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

Adviseur crisiscommunicatie 11.06 uur 

Informatiemanager BT 11.40 uur 

Notulist 11.00 uur 

Journaalschrijfster 11.50 uur 

Liaison COA  
 

Normering Inspectie V&J: 

 Is het gemeentelijk beleidsteam binnen zestig minuten na afkondiging van de opschaling gestart met de eerste werkzaamheden? ja 
 

Toelichting n.a.v. test/oefening/incident:  

 Uit waarnemingsrapport meldkamer blijkt dat 11.02 uur is opgeschaald naar GRIP 3.  

 Adviseur politiezorg was te laat, evenals de Officier van Justitie die volgens crisisplan behoren tot kernbezetting.  

Bron(nen): waarnemingsformulier 

 

Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

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. 

        Ja  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. 

Toelichting n.a.v. test/oefening/incident: Dit toetspunt gaat volledig over de koude fase en de informatie hiervoor kan daarom niet uit de systeemtest gehaald worden. 
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Basisvereisten Informatiemanagement 

Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

Artikel 2.4.1. 

1. Het bestuur van de Veiligheidsregio draagt er zorg voor 
dat binnen de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing tijdens een ramp of crisis een totaalbeeld 
wordt bijgehouden. 

Ja  In het LCMS wordt een totaalbeeld bijgehouden. 

Normering Inspectie V&J: 

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

Bron(nen): 

 LCMS 
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Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

Artikel 2.4.1. 

2. Het totaalbeeld is opgebouwd uit de beschikbare 
gegevens over: 

a. Het incident, waaronder wordt begrepen: 

- De aard van het incident en de betrokken objecten; 
- De actuele situatie met betrekking tot het incident, en 

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

b. De hulpverlening, waaronder wordt begrepen: 

- De bestrijdingsmogelijkheden; 

- De bereikbaarheid voor de hulpverlening en 

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

c. 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 maatregelen die zijn of 
worden getroffen en 

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

Nee Inzicht in de aard van het incident was echter te 
summier van aard om een prognose van het verloop 
en een plan van aanpak te maken. Voor een zinvolle 
reactie van de overheid op de vechtpartijen en de 
maatschappelijke reactie daarop zijn inzicht in 
aanleiding, sfeer en intentie essentieel. Eén van de 
belangrijkste tekortkomingen volgens dit 
toetsingskader is dan ook het missen van informatie 
van het COPI in het Landelijk Crisismanagement 
Systeem.  

De CACO houdt voortdurend informatie actueel en 
benoemd alle relevante thema’s en betrokken 
objecten. De CACO heeft ook oog voor risico’s en 
effecten. Tot slot is specifiek de bereikbaarheid en 
veiligheid (‘sein veilig’) genoemd. 

 

Het ROT-tabblad benoemd om voor 11:32 een aantal 
thema’s van het incident. Deze worden gedurende 
het incident op hoofdlijnen actueel gehouden. Ook 
wordt het slachtofferbeeld actueel gehouden. 

 

De tabbladen van bevolkingszorg, brandweer, GHOR 
en politie geven inzicht in de inzet en effecten van de 
hulpverlening. De GHOR heeft een gedetailleerd en 
actueel overzicht van slachtoffers. Het tabblad 
Crisiscommunicatie verwijst naar een bijlage met een 
omgevingsanalyse waarin aandacht is voor de 
beleving van de bevolking. 
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Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

d. 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, en 

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

Normering Inspectie V&J: 

 Is alle relevante informatie (scenarioafhankelijk) opgenomen in het totaalbeeld? Nee, niet volledig 
 Is de informatie gegroepeerd per samenhangend thema (incident, hulpverlening, prognose en aanpak, maatregelen en resultaten ervan) en rond de zwaartepunten van de bestrijding? ja 

Toelichting n.a.v. test/oefening/incident:  

Zie toelichting onder ‘voldoet niet’ en ‘voldoet wel’ 

Bron(nen): 

LCMS  
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Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

Artikel 2.4.1. 

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

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

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

c. Onze Minister 

Ja  Het LCMS wordt gebruikt om het totaalbeeld 
beschikbaar te stellen voor betrokkenen.   

Normering Inspectie V&J: 

 Wordt er een zogenaamd netcentrisch systeem gehanteerd? Ja, LCMS 
 Wanneer er sprake is van tegenstrijdige informatie in het incident of het oefenscenario, wordt dit dan gesignaleerd en wordt er hiernaar navraag gedaan? Op basis van de 

waarnemingsformulieren is deze vraag niet te beantwoorden. Er is echter geen reden om te denken dat dit niet gebeurt. 
 Gezien de planvorming van de regio en het scenario, zijn alle vereiste partijen aangesloten? ja 

Bron(nen): 

 Waarnemingsverslagen en LCMS 
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Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

Artikel 2.4.2 

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 crisisbeheersing een eigen beeld bij. 

Ja  Het COPI houdt een eigen beeld bij via flip-over. 

Normering Inspectie V&J: 

 Houden alle onderdelen a t/m e een eigen beeld bij? ja/nee (Dit dient per onderdeel in de evaluatie inzichtelijk te worden gemaakt.)  
Meldkamer: ja 

COPI: ja (alleen niet via LCMS) 

ROT: ja 

GBT: ja 

Team Bevolkingszorg: ja 

 Heeft het gemeentelijk beleidsteam van de brongemeente een totaalbeeld ter beschikking gekregen? ja 
 Is er mede op basis van het ontvangen totaalbeeld door het gemeentelijk beleidsteam een besluitenlijst opgesteld? ja 

Bron(nen): 

LCMS 

Foto Whatsapp CoPI 
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Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

Artikel 2.4.2. 

2. het eigen beeld bestaat uit de beschikbare gegevens over 
de ontwikkeling en effecten van een incident, de risico’s voor 
de veiligheid van de hulpverleners en de personen in het 
getroffen gebied, de aanpak van het incident en de daarvoor 
benodigde mensen en middelen. 

 

Nee Geen van de onderdelen voldoet volledig aan de 
gestelde eisen.  

Twee opmerkingen passen hierbij: het feit dat LCMS 
het niet vermeldt betekent niet dat de teams zich er 
niet bewust van zijn er niet naar handelen. 

Het is de vraag of de gestelde eisen bijdragen aan 
een beter optreden van het team of een betere 
informatievoorziening. 

 

Normering Inspectie V&J: 

 

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?  

Meldkamer CoPI ROT GBT Team 
Bevolkingsz
org 

Ja Nee ja Nvt Nee 

Ja Nee ja Nvt Nee 

Ja Nee ja Nvt Nee 

Nee Nee ja Nvt Nee 

nee Nee nee Ja Nee 

Nee Nee nee Nvt Nee 

Nee Nee nee nvt Nee 

Bron(nen): 

 LCMS 
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Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

Artikel 2.4.2. 

3. de gegevens worden nadat zij beschikbaar zijn binnen tien 
minuten verwerkt in het eigen beeld en voor zover mogelijk 
geverifieerd. 

Nee. Het COPI heeft gegevens niet tijdig verwerkt. Voor 
de andere onderdelen is op basis van de 
waarnemingsformulieren niet te controleren of aan 
deze eis is voldaan.  

 

Normering Inspectie V&J: 

 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: nee 

Bron(nen):  LCMS 

 

Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

Artikel 2.4.2. 

4. De gegevens worden langs geautomatiseerde weg 
beschikbaar gesteld aan: 

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

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

c. het onderdeel dat het totaalbeeld bijhoudt. 

Ja  Het CoPI heeft via email de informatie gedeeld. De 
andere onderdelen via LCMS. 

Normering Inspectie V&J: 

 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? ja 
 Heeft het GBT/RBT besluiten uitgezet naar de verschillende onderdelen van de rampenbestrijding en crisisbeheersing? ja 
 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? ja  
 Worden de gegevens langs geautomatiseerde weg beschikbaar gesteld aan het onderdeel dat het totaalbeeld bijhoudt? ja 

Bron(nen): 

 LCMS. Het COA was onderdeel van het COPI en ROT en hadden via die weg geautomatiseerde toegang tot de gegevens. 
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Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

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. 

Ja  De adviezen die zijn uitgebracht waren gebaseerd op 
het actuele beeld. 

Normering Inspectie V&J: 

 Zijn, per onderdeel zoals bedoeld in artikel 2.1.1. onderdelen a tot en met e, besluiten, adviezen en opdrachten gebaseerd op het actuele beeld? ja 

Bron(nen): Waarnemingsverslag  

 

 

Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

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 
deze opdracht heeft gegeven, daarvan op de hoogte gesteld. 
De opdracht wordt vervolgens in overeenstemming met 
artikel 2.4.3 opnieuw geformuleerd. 

N.v.t.  Het is niet waargenomen dat een opdracht niet is 
uitgevoerd, of dat herformulering daarvan nodig was. 

Normering Inspectie V&J: 

 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? n.v.t. 

 Wordt, per onderdeel zoals bedoeld in artikel 2.1.1. onderdelen a tot en met e, het advies of de opdracht door de opdrachtgever geherformuleerd? n.v.t. 

Bron(nen): 

 LCMS en waarnemingsverslagen COPI, ROT en GBT 
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Eisen voor een oefening 

Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

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. 

Ja  Op 25 augustus 2016 heeft de systeemtest 
plaatsgevonden. 

Normering Inspectie V&J: 

 Heeft de Veiligheidsregio een systeemoefening georganiseerd in: 
o 2016? ja 

Bron(nen): Het geheel aan bronnen geeft aan dat de systeemtest heeft plaatsgevonden  
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Aanvullende toetspunten Inspectie Veiligheid en Justitie 

Aanvullend m.b.t risicoprofiel 

Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

Aanvullend toetspunt 

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

Ja  In het regionaal risicoprofiel van de Veiligheidsregio 
staan bovenregionale risico’s opgenomen. 

Normering Inspectie V&J: 

 Is in het risicoprofiel een informatieoverzicht opgenomen van bovenregionale risico’s? 
o m.b.t. pandemieën? Ja  
o m.b.t. overstromingen? Ja  
o m.b.t. vitale infrastructuur? Ja 

Bron(nen): Regionaal Risicoprofiel  

 

Aanvullend m.b.t beleidsplan 

Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

Aanvullend toetspunt 

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

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

Normering Inspectie V&J: 

Heeft de regio in het beleidsplan een planmatige beschrijving opgenomen van de bovenregionale risico’s? Ja 

 Heeft de regio m.b.t. pandemieën: 
o Een planmatige beschrijving?  
o Beschreven of er sprake is van bovenregionale aanpak?  

 Heeft de regio m.b.t. overstromingen: 
o Een planmatige beschrijving?  
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Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

o Beschreven of er sprake is van bovenregionale aanpak?  

 Heeft de regio m.b.t. vitale infrastructuur: 
o Een planmatige beschrijving?  
o Beschreven of er sprake is van bovenregionale aanpak?  

Bron(nen):  

Beleidsplan Crisisbeheersing 
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Aanvullend m.b.t beleidsplan VAKBEKWAAMHEID 

Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

Aanvullend toetspunt 

Het bestuur van de Veiligheidsregio stelt ten minste eenmaal in 
de vier jaar een multidisciplinair Opleidings- en 
Oefen(beleidsplan) vast, waarin het beleid is vastgelegd ten 
aanzien van de opleidingen en oefeningen van de 
Veiligheidsregio. 

Ja  In het meerjarenbeleidsplan Crisisbeheersing zijn de 
uitgangspunten voor Vakbekwaamheid opgenomen. 
Daarnaast beschikt de regio over 
Vakbekwaamheidsbeleid en een uitwerking van het 
beleid in jaarplannen/planningen. 

Normering Inspectie V&J: 

 Beschikt de Veiligheidsregio over een multidisciplinair opleidings- en oefenbeleidsplan? Ja  
 Is dit plan vastgesteld door het bestuur van de Veiligheidsregio? Ja  

Bron(nen): 

 Meerjarenbeleidsplan Crisisbeheersing 2015- 2018 

 

 

Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

Aanvullend toetspunt 

In het opleidings- en oefenbeleidsplan is de oefenfrequentie van 
sleutelfunctionarissen vastgelegd. Het plan voorziet daarnaast 
in een functionaris volgsysteem. 

Ja  Iedere crisisfunctionaris oefent minimaal twee keer 
per jaar. Functionarissen houden zelf een portfolio 
bij van hun vakbekwaamheid en bespreken dit in een 
operationeel, ontwikkelingsgericht jaargesprek. Voor 
nieuwe functionarissen wordt een inwerkprogramma 
opgesteld. 

Normering Inspectie V&J: 

 Is in het opleidings- en oefenbeleidsplan per (groep van) sleutelfunctionarissen de oefenfrequentie vastgelegd? Ja  
 Wordt in het plan voorzien in een volgsysteem op individueel niveau, waarbij de gevolgde oefeningen worden vastgesteld? Ja  
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Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

Aanvullend toetspunt 

Het opleidings- en oefenbeleidsplan sluit aan bij het risicoprofiel 
van de regio. Daarnaast bevat het plan een financiële, 
personele- en uitvoeringsparagraaf. 

Ja  De vakbekwaamheidsactiviteiten zijn gebaseerd op 
noodzaak en behoefte. De risico's vanuit het 
risicoprofiel worden hierin meegenomen. Ook in 
deze systeemtest is gewerkt met een actueel risico. 

De financiële en formatieve kaders zijn bepaald in de 
jaarlijks bestuurlijk vastgestelde begroting van de 
Veiligheidsregio. 

Normering Inspectie V&J: 

 Worden de multidisciplinaire oefeningen aangepast op het risicoprofiel van de regio? Ja  
 Bevat het plan een financiële paragraaf waarin staat vermeld hoe de in het plan beschreven opleidingen en oefeningen gefinancierd worden? Ja 
 Bevat het plan een personele- en uitvoeringsparagraaf waarin staat vermeld hoe en wanneer de in het plan beschreven opleidingen en oefeningen worden uitgevoerd? Ja 
 Is in het plan aangegeven wie voor de uitvoering verantwoordelijk is? Ja  

Bron(nen): 

Meerjarenbeleidsplan Crisisbeheersing 2015-2018, Begroting Veiligheidsregio   
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Aanvullend m.b.t jaarplan VAKBEKWAAMHEID 

Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

Aanvullend toetspunt 

De regio stelt jaarlijks een oefenjaarplan inclusief oefenkalender 
op. 

Ja  In het jaarplan worden centrale thema's voor de 
activiteiten en voor de ontwikkeling van 
vakbekwaamheid bepaald. De activiteiten (trainingen 
en oefeningen) worden verwerkt in een jaarkalender 
en overzichten voor iedere functionaris. 

Normering Inspectie V&J: 

 Beschikt de regio over een vastgesteld oefenjaarplan? Ja  
 Is het oefenjaarplan in relatie met het beleidsplan VAKBEKWAAMHEID? ja 
 Bevat het oefenjaarplan een oefenkalender? Ja  
 Is de oefenkalender gerealiseerd over het betreffende jaar? Ja  

Bron(nen): 

Jaarkalender en jaarplan vakbekwaamheid. 

 

Aanvullend m.b.t convenanten 

Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

Aanvullend toetspunt 

De Veiligheidsregio heeft convenanten afgesloten met vitale 
partners. 

Ja  De Veiligheidsregio heeft convenanten afgesloten 
met vitale partners voor zover hiervoor convenanten 
gelden. 

Normering Inspectie V&J: 

 Heeft de Veiligheidsregio convenanten afgesloten met betrekking tot de volgende onderwerpen: 
o Energie / gas?  
o Drinkwater?  
o Telecommunicatie?  
o Spoor?  
o Rijkswaterstaat / waterschappen?  
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Aanvullend m.b.t evalueren van oefeningen/incidenten 

Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

Aanvullend toetspunt 

De Veiligheidsregio beschikt over een eigen 
evaluatiesystematiek voor het evalueren van oefeningen en 
incidenten. 

Ja  De Veiligheidsregio beschikt over een eigen 
evaluatiesystematiek voor het evalueren van 
oefeningen en incidenten. 

Normering Inspectie V&J: 

 Beschikt de regio over een eigen evaluatiesystematiek voor het evalueren van oefeningen en incidenten? Ja  
 Heeft de regio voor het evalueren van de systeemoefening gebruik gemaakt van de beschikbare evaluatiesystematiek? Ja  
 Heeft de regio voor het evalueren van een incident gebruik gemaakt van de beschikbare evaluatiesystematiek? Ja  
 Is er een functionaris of organisatieonderdeel belast met de borging van uitgezette actiepunten van de evaluatie? Ja  

Bron(nen): Beleid evaluatiemethodiek 
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DEEL 2 BASISVEREISTEN GEMEENTELIJKE RAMPBESTRIJDINGSORGANISATIE 

 

DE GEMEENTELIJKE RAMPENBESTRIJDINGSORGANISATIE 

NB: Binnen de Veiligheidsregio Fryslân worden het Gemeentelijk en Regionaal Beleidsteam gerekend tot de multidisciplinaire hoofdstructuur en niet tot de 

gemeentelijke rampbestrijdingsorganisatie. 

DE GEMEENTELIJKE RAMPENBESTRIJDINGSORGANISATIE 

NB: Binnen de Veiligheidsregio Fryslân worden het Gemeentelijk en Regionaal Beleidsteam gerekend tot de multidisciplinaire hoofdstructuur en niet tot de 

gemeentelijke rampbestrijdingsorganisatie. 

 

Beschikbaarheid en bereikbaarheid van gemeentelijke functionarissen 

Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

A1.  

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

om de volgende functies: 

 burgemeester; 

 gemeentesecretaris (leidinggevende team 
Bevolkingszorg); 

 procesverantwoordelijke alarmering; 

 procesverantwoordelijken en leidinggevenden voor alle 
gealarmeerde gemeentelijke processen zoals de 
processen CRIB en Opvang & Verzorging en 
Voorlichting. 
 

        Ja  

 

 

 

 

De gemeenten borgen deze bezetting idd. en staat dit 
ook benoemd in het Deelplan Bevolkingszorg. 

Bron(nen): Deelplan Bevolkingszorg en het Regionaal Crisisplan Fryslân 
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Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

  

Relevante documenten koude fase: 

 Deelplan Bevolkingszorg en het Regionaal Crisisplan Fryslân  

 

 

Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

A2.  

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

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

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

         Ja  De zaken zoals hiernaast onder A2 benoemd zijn 
beschreven in het Deelplan Bevolkingszorg. 

Bron(nen):  Deelplan Bevolkingszorg  
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Alarmering gemeentelijke actiecentra 

Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

B1.  

De alarmering van de gemeentelijke actiecentra begint zo 
snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf minuten nadat is 
opgeschaald naar de gemeentelijke 
rampenbestrijdingsorganisatie. 

Ja  Tussen start alarmering via GMS en daadwerkelijk 
opstarten OOV-Alert zit 1 tot 3 minuten. 

Toelichting n.a.v. test/oefening/incident:  

In deze test is alleen de taakorganisatie Communicatie als gemeentelijk actiecentrum binnen het Team Bevolkingszorg gealarmeerd; de andere taakorganisaties niet.  

Bron(nen): 

 Documentatie MkNN 

 

 

 

Continuïteit gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie 

Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

C1. 

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

        Ja  Er zit een dooralarmering in de planvorming en is een 
vorm van burenhulp georganiseerd. 

Toelichting n.a.v. test/oefening/incident:  

Bron(nen): 

Deelplan Bevolkingszorg 
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Opkomstlocatie en toegang 

Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

D1.  

 De opkomstlocaties voor de verschillende teams van de 
gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie zijn 
beschreven. Daarbij zijn tevens uitwijklocaties 
benoemd. 

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

Ja 

 

 Dit is door de gemeenten lokaal uitgewerkt. Eveneens 
zijn daarbij de opkomst- en uitwijklocaties 
beschreven. 

Normering Inspectie V&J: 

 Zijn opkomstlocaties van het (gemeentelijk of regionaal) beleidsteam, het team Bevolkingszorg en alle gemeentelijke actiecentra beschreven in gemeentelijke plannen? Ja  
 Zijn de teams ten tijde van een ramp, crisis of oefening ook op de beschreven opkomstlocatie opgekomen? ja/nee 
 Zijn uitwijklocaties van het beleidsteam, het team Bevolkingszorg en alle actiecentra beschreven in gemeentelijke plannen? Ja / Nee   
 Indien het niet mogelijk is gebruik te maken van de opkomstlocaties, wijken de teams dan uit naar de uitwijklocatie? Ja / Nee / n.v.t. 
 Zijn er gemeentelijke documenten waaruit blijkt hoe de toegang tot deze locaties wordt verschaft en op welke wijze de controle op de toegang gedurende een crisis plaatsvindt? Ja / Nee    

Bron(nen): 

Deelplan Bevolkingszorg – format 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 50 

Opkomsttijden gemeentelijke actiecentra 

Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

E1.  

Het actiecentrum Voorlichting moet binnen dertig minuten 
in de kern kunnen functioneren. Bij het groot opschalen van 
de gemeentelijke kolom komen daarom één leidinggevende 
en minimaal twee medewerkers op binnen 30 minuten na 
afkondiging van opschaling volgens de criteria van de regio. 
Binnen 90 minuten dient de door de regio zelf vastgestelde 
minimum bezetting begonnen te zijn met de 
werkzaamheden. 

Ja  Na 20 minuten teamleider en twee medewerkers van 
gem. communicatieteam (Heerenveen) starten eerste 
overleg en taakverdeling. 

Binnen 90 minuten: Hfd taakorganisatie Comm, 
omgevingsanalist, publieksvoorlichter, webredacteur 
(2x). 

 

 

Normering Inspectie V&J: 

 Zijn binnen dertig minuten tenminste één leidinggevende en minimaal twee medewerkers van het team voorlichting begonnen met de werkzaamheden? ja 
 Is het team Voorlichting binnen negentig minuten in de door de regio zelf vastgestelde minimale samenstelling begonnen met de werkzaamheden? ja 
Bron(nen): logboek actiecentrum Communicatie 
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Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

E2.  

Bij het groot opschalen van de gemeentelijke kolom komen 
alle gemeentefunctionarissen met een functie in het proces 
Opvang & Verzorging op binnen negentig minuten na 
afkondiging van opschaling volgens de criteria van de regio. 
Het team Opvang en Verzorging is binnen 90 minuten, in de 
door de regio zelf vastgestelde minimale samenstelling, 
begonnen met de werkzaamheden. 

      N.v.t.   

Toelichting n.a.v. test/oefening/incident:  

In deze test is alleen de taakorganisatie Communicatie als gemeentelijk actiecentrum binnen het Team Bevolkingszorg gealarmeerd; de andere taakorganisaties niet. 

Toelichting koude fase: 

De norm is in planvorming (crisisplan, deelplan Bevolkingszorg) gelijk opgenomen. 

  

 

 

Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

E3.  

Bij het groot opschalen van de gemeentelijke kolom komen 
alle gemeentefunctionarissen met een functie in het proces 
CRIB op binnen 90 minuten na afkondiging van opschaling 
volgens de criteria van de regio. Het team CRIB is binnen 90 
minuten, in de door regio zelf vastgestelde minimale 
bezetting, begonnen met de werkzaamheden. 

         Ja  Het proces CRIB bestaat niet meer binnen VRF. 

Er is echter actief gesproken over registratie en dit is 
niet nodig bevonden.  

Bron(nen): 

 LCMS 
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Het uitvoeren van adviezen en opdrachten 

Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

F1.  

De gemeentelijke actiecentra koppelen aan het team 
Bevolkingszorg terug tot welk resultaat een ontvangen 
opdracht of advies heeft geleid. 

Ja 

 

 

 

 

 Op basis van het waarnemingsformulier 
teambevolkingszorg blijkt dat alle teamleden 
terugkoppeling geven vanuit de uitgezette 
opdrachten. 

 

 

Bron(nen): 

 Waarneming team Bevolkingszorg 
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Taakuitvoering gemeentelijke actiecentra en team Bevolkingszorg 

Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

G1.  

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

a. gemeentefunctionarissen bekend zijn met hun taak; 

b. uitvoeringsactiviteiten tussen de verschillende actiecentra 
worden afgestemd; 

c. gemeentefunctionarissen een proactieve grondhouding 
ontwikkelen; 

d. de regionale aansturingsstructuur (bijvoorbeeld ROT-TB-
AC) duidelijk en bekend is; 

e. vergaderingen van de gemeentelijke actiecentra en het 
Team Bevolkingszorg gestructureerd verlopen; 

f. de effecten van logistieke problemen worden 
geminimaliseerd. 

Ja  Uit de waarneming is gebleken dat aan de vereisten 
zijn voldaan. De gemeentefunctionarissen waren 
bekend met hun taak en de uitvoeringsactiviteiten 
tussen de verschillende actiecentra werden 
afgestemd. De aansturingsstructuur was bij de 
crisisfunctionarissen duidelijk en bekend. 
 
Aan het begin waren wat opstartproblemen (geen 
telefoon in de ruimte, geen laptop voor de 
journaalschrijver, IM-er had ICT-ondersteuning nodig 
voor inloggen, maar deze waren echter snel 
verholpen en het heeft verder geen invloed gehad op 
de taakuitoefening blijkt uit het waarnemingsverslag. 
 
 
 

Normering Inspectie V&J: 

 Zijn gemeentefunctionarissen bekend met hun taak? Ja 
 Worden uitvoeringsactiviteiten tussen de verschillende actiecentra afgestemd? Niet van toepassing. 
 Gaan medewerkers zelf op zoek naar informatie/opdrachten wanneer zij deze niet ontvangen? Niet van toepassing. 
 Is de regionale aansturingsstructuur duidelijk en bekend? Ja 
 Verlopen de vergaderingen van de gemeentelijke actiecentra en het Team Bevolkingszorg gestructureerd? Ja  
 Hebben logistieke problemen effect op de taakuitvoering? Ja  
 Met in achtneming van bovenstaande normeringen, worden de taken effectief uitgevoerd? Ja 

Bron(nen): 

 Waarneming team Bevolkingszorg en team Communicatie. 
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Informatiemanagement 

Grondslag Volledig 
voldaan? 

Voldoet niet: Voldoet wel:  

H1.  

A. De gemeentelijke actiecentra hebben toegang tot een 
totaalbeeld van de ramp of crisis. 

B. Zo niet, dan ontvangen zij van het Team Bevolkingszorg 
tenminste de gegevens uit het eigen beeld van het Team 
Bevolkingszorg. 

Ja  Het hoofd Communicatie heeft toegang tot LCMS. 

Toelichting n.a.v. test:  

In de test is alleen actiecentrum Communicatie meegetest. 

Bron(nen): 

 Waarnemingsverslag Crisiscommunicatie 
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4 BIJLAGE 2 AFKORTINGEN EN VERKLARINGEN     

AC Algemeen Commandant 

AGS Adviseur Gevaarlijke Stoffen 

ARB Ambtenaar Rampenbestrijding 

BGM Burgemeester 

Bz Bevolkingszorg 

BOB Beeld-, Oordeels- en Besluitvorming 

CaCo Calamiteiten Coördinator 

CCB Conflict- en crisisbeheersing 

CdK Commissaris van de Koning 

CoPI Commando Plaats Incident 

CRAS Centraal Registratiebureau Afhandeling Schade 

CRIB  Centraal Registratie- en Informatiebureau 

CRM Crisismanagement 

FEWS Flood Early Warning System 

GBT Gemeentelijk Beleidsteam 

GCC Gemeentelijk Coördinatiecentrum 

GEVI Gevaarsidentificatienummer 

GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 

GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio 
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GMS Geïntegreerd Meldkamer Systeem 

GRIP Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure 

GROP GGD Rampen Opvangplan 

HAROP Huisartsen Rampen Opvangplan 

HOvJ Hoofd Officier van Justitie 

HVD Hulpverleningsdienst 

HS GHOR Hoofd Sectie GHOR 

IAC Informatie- en Adviescentrum 

IBP Incident bestrijdingsplan 

IC Informatiecoördinator 

IM Informatiemanager  

I-RIS Internet-Registratie en Informatiesysteem (t.b.v. registratie slachtoffers) 

IV&J Inspectie Veiligheid en Justitie 

LCMS Landelijk Crisismanagement Systeem 

LMPO Leider Meetplan Organisatie 

LOCC Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum 

LOS Landelijke Operationele Staf 

METHANE Major incident              - grootschalig incident/ongeval bericht 

Exact location               - exacte locatie 

Type of incident           - incident of ramptype: industrieel, vervoer enz. 

Hazards                         - aanwezige en potentiële risico's of gevaren 
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Access                           - toegang tot het gebied 

Number of casualties     - inschatting van aantal en soort slachtoffers 

Emergency serverices   - aanwezige en vereiste hulpverleningsdiensten 

MkNN Meldkamer Noord Nederland 

MMT Mobiel Medisch Team 

NCC Nationaal Crisis Centrum  

NCP Nationaal Crisisplan 

NetQ NetQuestionnaires Nederland 

NIFV Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid 

NRK Nederlandse Rode Kruis 

NW Netcentrisch Werken 

OL Operationeel Leider 

OM Openbaar Ministerie 

OvD - B  Officier van Dienst Brandweer  

OvD - P Officier van Dienst Politie 

OvD - G Officier van Dienst Geneeskundig 

OvJ Officier van Justitie 

OvD-Bz Officier van dienst Bevolkingszorg. 

PIN Publieks Informatie Nummer 

PSHOR Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen 

RBP Rampbestrijdingsplan 
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RBT Regionaal Beleidsteam 

RCP Regionaal Crisisplan 

RGF Regionaal Geneeskundig Functionaris 

RIT Rampen Identificatie Team 

ROT Regionaal Operationeel Team 

RWS Rijkswaterstaat 

SGBO  Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (politie) 

Sitrap Situatierapport 

TBZ Team Bevolkingszorg 

V&J Ministerie van veiligheid en justitie 

VHD Verzekeraars Hulpdienst 

VOA Verkeers Ongevallen Analyse 

VR Veiligheidsregio 

WTS Wet Tegemoetkoming Schade 

WVD Waarschuwings- en Verkenningsdienst 

WVR Wet Veiligheidsregio’s 

ZIROP Ziekenhuis Rampen Opvangplan 
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