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Bijlage(n) 

1. Rapportage systeemtest 2015 

 
 

Beslispunten 

1. Vast te stellen van de rapportage van de systeemtest 2015 en de daarop gebaseerde conclusies 

 
 

Inleiding 

In december heeft de jaarlijks systeemtest plaatsgevonden. Bij een systeemtest wordt beoordeeld in 
hoeverre de crisisorganisatie voldoet aan het landelijk normenkader van de Inspectie VenJ. Het 
normenkader is een vaststaand gegeven; in overleggen met de Inspectie komt naar voren dat er gezocht 
wordt naar andere vormen om de ‘staat van de rampenbestrijding’ te monitoren. De uitkomsten van de 
systeemtesten vormen hierbij input voor het totale regiobeeld, dat verder tot stand komt op basis van 
interviews en aangeleverde documenten. De totale rapportage over de systeemtesten wordt niet 
gepubliceerd of opgenomen in de 'staat van de rampenbestrijding'." 
 
De normen zijn gebundeld in vijf thema’s: alarmering, opschaling, organisatie, informatiemanagement en 
Wvr. Als context van de rapportage is het goed om er rekening mee te houden dat de beoordelingen 
uitsluitend de variant ja of nee kennen. Wanneer gedeeltelijk voldaan wordt aan de norm, leidt dat tot een 
‘nee’. Als toevoeging is in het rapport dan de relativering aangegeven. 
 
Het scenario was gebaseerd op twee incidenten die in 2014 en 2015 in andere regio’s plaatsvonden, 
namelijk het ongeval met een tankwagen met zoutzuur in Limburg en de kettingbotsing in Zeeland.  
Het ongeval in de systeemtest werd gesimuleerd op de A7 aan de zuidkant van Drachten. Daarmee werd 
een CoPI, een ROT, een team Bevolkingszorg en een gemeentelijk Beleidsteam in de gemeente 
Smallingerland ingezet.  
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Beleidsmatige context 

Een overzicht van de belangrijkste conclusies: 
- alle teams in de hoofdstructuur (CoPI, ROT, Team Bevolkingszorg, en het gemeentelijke 

Beleidsteam) zijn volledig opgekomen en hebben hun hoofdtaken uitgevoerd. 
- het ROT heeft zich uitsluitend gericht op de (directe en operationele) effecten van het incident. 

Hierin is de bestuurlijke advisering niet opgepakt en is ook de opdracht vanuit het BT om 
scenario’s uit te werken niet uitgevoerd. 

- het informatiemanagement in ROT en CoPI is aanzienlijk verbeterd (uitvoering conform 
bijscholingstraject 2015). Belangrijke verbeterpunten als vervolg daarin zijn volledigheid in 
thema’s (veiligheid hulpverleners en bevolking) en snelheid van verwerken. 

- het hanteren van een heldere structuur in het afstemmingsproces is binnen de meeste teams 
goed terug te vinden; uitzondering hierop was nog het actiecentrum communicatie. 

- aandachtspunten voor de MkNN zijn de snelheid van de multidisciplinaire alarmering en het 
verwerken van informatie in beeldvorming voor de crisisteams.  

- de opkomsttijden zijn in veel gevallen gehaald of er was sprake van kleine overschrijdingen, 
uitzondering hierop zijn de opkomsttijden van politie in het CoPI en Beleidsteam. 

In de directie Crisisbeheersing wordt een besluit genomen op welke wijze de aangegeven verbeteringen 
worden ingezet en de positieve punten kunnen worden behouden. 
 
 
 

Beoogd effect/resultaat  

De systeemtest geeft inzicht in het functioneren van onze regionale crisisorganisatie. Op deze manier 
wordt minimaal één keer per jaar de volledige opschaling en inzet van alle crisisteams beoefend. De 
belangrijkste aandachtspunten sluiten aan bij de koers uit het meerjarenbeleidsplan crisisbeheersing.  
Het beeld hiervan wijkt niet sterk af van de ervaringen die de laatste jaren zijn opgedaan tijdens 
operationele inzetten. Nog steeds is daarbij een stijging te zien in de kwaliteit van de crisisorganisatie. De 
positieve uitkomsten en de genoemde aandachtspunten bepalen mede de prioriteiten in de taken van de 
afdeling crisisbeheersing.  
 
 
 
Na besluitvorming:  

 Akkoord met voorstel 
 

Paraaf 
secretaris: 

 Akkoord met voorstel met aantekening: 
[Vul hier de aantekening(en) in] 
 
 
 
 
 

 Niet akkoord met voorstel met aantekening: 
[Vul hier de aantekening(en) in] 
 
 
 
 
Origineel in archief 
Kopie naar ambtelijk aanspreekpunt 
 


