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1 Inleiding 

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft op 2 februari 2017 een systeemtest 

gehouden waarin de regionale hoofdstructuur is beoefend door middel van een realistisch 

incident. Het incident betrof een incident op het terrein van TATA-Steel, één van de 

grootste BRZO locaties in Nederland. Tijdens deze systeemtest heeft de VRK het 

gesimuleerde incident beetgepakt aan de hand van de regionale planvorming, waaronder 

het RBP TATA-Steel. Deze systeemtest is hiermee ook expliciet gebruikt om de 

samenwerking met TATA te beoefenen.  

 

Het voor u liggende document betreft de evaluatierapportage van de systeemtest 2017. Dit 

document gaat in op de belangrijkste, feitelijke bevindingen uit deze systeemtest en het 

oordeel t.a.v. het toetsingskader van de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ). Dit 

toetsingskader gaat uit van een viertal onderdelen: 

1. Alarmering; 

2. Opschaling; 

3. Organisatie; 

4. Informatiemanagement. 

 

Naar aanleiding van de feitelijke bevindingen en het oordeel t.a.v. het toetsingskader zijn  

overall conclusies en aanbevelingen opgesteld de belangrijkste leerpunten van deze 

systeemtest staan benoemd. Aanvullend op deze rapportage is eveneens een overzicht 

opgesteld van de verrichtingen van de VRK tijdens de gehouden systeemtesten over de 

periode van 2013 t/m 2017.  
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2 Meldkamer (MICK) 

2.1 Feitelijk verslag 

Alarmering eenheden en opstart incident 

De systeemtest start om 10:08 uur met het bericht van TATA-Steel over een 

bedrijfsongeval op het terrein met meerdere gewonden. Tussen 10:08 uur en 10:11 uur 

vindt meerdere malen contact plaats tussen MICK en de meldkamer van TATA-Steel over 

het incident. Om 10:11 uur blijkt dat er een hijskraan is omgevallen waarbij meer dan 10 

slachtoffers zijn gevallen (Op een later moment wordt dit bijgesteld naar twee hijskranen). 

Vanaf de start van het incident is de MPC-er (CACO) op de meldkamer aanwezig.  

 

Om 10:12 uur geeft de MPC-er de opdracht contact te zoeken met TATA-Steel om meer 

helderheid over het incident te krijgen. Tegelijkertijd wordt in LCMS een incident 

aangemaakt. Uit het contact met TATA-Steel blijkt dat de hijskraan nabij de DENOX-

installatie van de warmband is omgevallen. Er zijn meer dan 10 gewonden. Hiernaast is er 

ook een tankwagen in de nabijheid van het incident. Op basis van dit bericht besluit de 

MPC-er om 10:14 uur op te schalen naar GRIP 1. De alarmering van de GRIP 1 

functionarissen wordt om 10:15 uur gestart (P2000 en Communicator).  

 

Vanwege het mogelijk betrokken raken van de DENOX installatie geeft de MPC-er de 

brandweer om 10:15 uur de opdracht om contact te zoeken met TATA-Steel over de 

aanrijroute. Hierin wordt afgestemd of via UGS 1 of via UGS 2 moet worden aangereden. 

Besloten wordt om vooralsnog via UGS 1 aan te rijden. Om 10:16 uur wordt de eerste 

informatie in LCMS gezet. Het betreft een eerste MEHTANE bericht. Om 10:18 uur wordt 

aan dit METHANE bericht aangegeven wat de aanrijroute is (UGS1 via poort Rooswijk) en 

wordt een eerste beschrijving van het incident gegeven “Betreft een omgevallen kraan, op 

een tankwagen, inhoud nog niet bekend, mogelijk 10 slachtoffers. Is bij DENOX 

warmband.” 

 

Eenheden buiten de hoofdstructuur en eerste beeldvorming incident 

Naast de operationele eenheden die horen bij de GRIP 1 alarmering wordt ook de 

burgemeester van Beverwijk in kennis gesteld om 10:15 uur. Om 10:18 uur wordt door de 

MKA het MMT gealarmeerd en om 10:19 uur wordt vanuit de politie met Rijkswaterstaat 

afgestemd over het incident. Ook de  havenmeester wordt geïnformeerd over het incident 

(om 10:23 uur).  

 

Tussen 10:20 uur en 10:25 uur arriveren meerdere (fictieve) eenheden bij het 

incidentterrein. Om 10:26 uur geven de eerste aanwezige politie-eenheden een 

situatierapportage aan de meldkamer:  

- Instorting van twee hijskranen. Deze waren bezig met het laden van dakplaten op 

warmband 2. Meerdere gewonden en er worden personen vermist. Onbekend of 

hijskranen stabiel zijn. Er is geen tankauto geraakt.   

 

Om 10:29 uur wordt deze situatierapportage aangevuld met het bericht dat de DENOX-

installatie niet geraakt is, maar dat als de kranen instabiel zijn, deze hier wel op kunnen 

vallen. Ook wordt om 10:31 uur gemeld dat in de DENOX-installatie ammoniak zit. Om 

10:33 uur meldt de politie dat er tijdens de werkzaamheden 15 personen aan het werk 

waren en dat er meerdere vermisten zijn, waaronder 2 hijskraanmachinisten, 2 bijrijders, 

2 werkopzichter, 8 bouwvakkers en 1 toezichthouder. Op basis van dit signaal wordt door 

de MKA opgeschaald naar GGB-code 20 om 10:34 uur. Tegelijkertijd komt vanuit de HoVD 

van de brandweer de opdracht de AGS te alarmeren.  
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De MKA geeft om 10:38 uur een eerste METHANE bericht. Dit bericht bestaat uit: 

- M:  GRIP 1; 

- E:  TATA-Steel  346; 

- T: 2 hijskranen omgevallen bij de warmte band; 

- H: Hijskranen mogelijk instabiel, tank met onbekende inhoud; 

- A:  UGS 1, poort Rooswijk; 

- N: 10 slachtoffers, personen vermist; 

- E: Politie, brandweer, OvD-G, 14 ambu’s, GGB-code 20.  

 

Om 10:39 wordt op de meldkamer door de MPC-er gesignaleerd dat er onduidelijkheid is 

over via welke uitgangsstelling moet worden aangereden. Dit wordt snel kortgesloten en 

de MPC-er geeft aan dat dit UGS 2 wordt omdat deze bovenwinds ligt.  

 

Tussen 10:40 uur en 11:00 uur wordt veel afgestemd tussen de aanrijdende eenheden, de 

centralisten en de MPC-er. Zo wordt er om 10:48 uur vanuit de politie een 

taakverantwoordelijke aangesteld voor het registreren van de slachtoffers. Tussen de 

politie en de MKA worden om 10:51 uur afspraken gemaakt dat slachtoffers via UGS 2 

gaan. Ook wordt om 10:53 uur met TATA-Steel afgestemd dat de opvanglocatie in het 

kantoorgebouw aan de Beekweg gaat worden ingericht. Om 10:53 uur komt vanuit TATA-

Steel het bericht dat er 35 Kubieke meter ammoniak in de DENOX installatie zit. Gezien de 

dreigingssituatie wordt om 10:56 uur contact gezocht met de GAGS. Deze wordt gekoppeld 

aan de OvD-G.  

 

Opschaling GRIP 2 en GRIP 4 

Om 10:59 uur leest de MPC-er in GMS dat er is opgeschaald naar GRIP 2. De MPC-er 

verifieert deze melding direct bij de politie. Hieruit blijkt dat de HoVD GRIP 2 heeft 

gemaakt. De MPC-er kondigt vervolgens om 11:00 uur GRIP 2 af op de meldkamer. Op 

verzoek van de HoVD wordt de meetplanorganisatie preventief opgestart. Om 11:02 uur 

start de GRIP 2 alarmering via communicator en P2000. Naast de functionarissen die horen 

bij de GRIP 2 opschaling worden om 11:04 uur ook de burgemeesters van Heemskerk en 

Beverwijk geïnformeerd. Om 11:08 uur vraagt de AGS aandacht te hebben voor de 

Zeestraat in Wijk aan Zee. De AGS geeft aan dat, indien er iets gebeurt met een 

effectgebied, Wijk aan Zee geïsoleerd raakt. Op basis van dit signaal wordt om 11:17 uur 

afgestemd met Connexxion om aan te geven dat de Zeestraat afgesloten is.  

 

Om 11:27 uur geeft de brandweer centralist op de meldkamer aan dat er sprake is van een 

ammoniak lekkage. De omvang is op dat moment nog onbekend. De MPC-er vraagt of het 

scenario BRZO gestart is en vraagt de brandweer centralist om dit te controleren. Op basis 

van het bericht van de ammoniaklekkage wordt vanuit de brandweer de gaspakkenlijn 

opgestart (11:27 uur) en communiceert de politie dat alle eenheden afstand moeten 

nemen van het incident (11:28 uur) tevens wordt navraag gedaan op de meldkamer of de 

veilige afstanden al bekend zijn (11:29 uur). Vanuit de MKA wordt om 11:29 uur een 

nieuw METHANE bericht gecommuniceerd. Hierin wordt niet gesproken over de 

ammoniaklekkage. Na navraag van de brandweercentralist komt om 11:34 het bericht 

binnen dat het scenario BRZO-ammoniak inderdaad wordt opgestart en wordt om 11:35 

uur opgeschaald naar GRIP 4. Vanuit het MICK wordt direct (11:35 uur) een NL-ALERT 

bericht opgesteld waarin burgers het advies krijgen ramen en deuren te sluiten en naar 

binnen te gaan. Een minuut later worden ook de WAS-palen (nummers 71 en 72) 

geactiveerd. Om 11:35 uur wordt het GRIP 4 scenario via de Communicator en via P2000 

gestart.  

 

Problemen bij de alarmering 

Na de opschaling naar GRIP 2 en GRIP 4 komen op de meldkamer de signalen binnen dat 

de alarmering niet goed gaat. Niet alle functionarissen van de brandweer, bevolkingszorg 

en communicatie hebben de GRIP 2 alarmering op de juiste manier ontvangen (ondanks 
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dat de alarmeringssystemen wel aangeven dat zij gealarmeerd zijn). Dit wordt vanuit de 

meldkamer bijgesteld door de ontbrekende functionarissen aanvullend te alarmeren. Ook 

bij de GRIP 4 alarmering ontstaan problemen bij het alarmeren van de burgemeesters.  

 

Vrijkomen gevaarlijke stoffen 

Vanaf het moment dat het BRZO scenario wordt gestart onderneemt de meldkamer direct 

actie om dit naar de bevolking te communiceren door achtereenvolgens een NL-ALERT 

bericht te versturen, de WAS-palen af te laten gaan en het scenario “GIFWOLK” bij RTVNH 

te activeren. De MPC-er vervult hier een sturende rol in door aan te geven wat eerst moet.  

 

Om 11:23 uur wordt afgestemd over het gewondennest. Het gewondennest is bepaald bij 

Warmband Servicecentrum 2 Kantine. De MPC-er geeft aan te willen weten of dit in het 

effectgebied is. Om 11:31 uur meldt de Brandweer dat het gewondennest in het 

effectgebied ligt. De MPC-er geeft richting de MKA aan dat het gewondennest daar dan  

direct weg moet. 

 

Om 11:41 uur wordt het NL-ALERT bericht daadwerkelijk verstuurd met daarin het bericht 

“ongeval gevaarlijke stof bij TATA-Steel. Ramen en deuren sluiten en ventilatie uitzetten. 

Nadere informatie op RTV Noord Holland en twitter@VRK.” Op basis van deze 

ontwikkelingen past de MKA haar METHANE bericht aan om 11:42 uur en wordt de GRIP 4 

en de ammoniak lekkage gedeeld met de ingezette eenheden.  Dit wordt om 11:45 uur in 

LCMS gezet.  

 

Omdat de ammoniaklekkage groter wordt, wordt om 12:09 uur afgestemd met 

Rijkswaterstaat. Om 12:15 uur wordt samen met Rijkswaterstaat gekeken naar de 

mogelijkheden om het verkeer van de A22 om te leiden naar de A9. Tussen de MPC-er en 

de MKA vindt om 12:15 uur overleg plaats over het voor-alarmeren van het Rode Kruis 

Ziekenhuis over mogelijke uitbreiding van het effectgebied. Afgestemd wordt dat het 

ziekenhuis ramen en deuren alvast sluit en de ventilatie uitzet (om 12:23 uur wordt het 

ziekenhuis benaderd). Ook wordt om 12:18 uur contact gezocht met ProRail om af te 

stemmen over het treinverkeer en over de spoortunnel.  

 

Om 12:29 uur wordt op de meldkamer gedeeld dat er inmiddels 7 personen overleden zijn 

(6 op de incidentlocatie en 1 in de ambulance). Gedurende de periode die volgt komen op 

de meldkamer meerdere berichten binnen vanuit het effectgebied in Beverwijk. Op basis 

van deze berichten wordt om 12:30 uur door de MPC-er gesignaleerd dat er klachten 

komen van een dierenpension. De brandweer wordt verzocht hier op in te zetten met 

adembescherming. Om 12:44 uur wordt tussen MPC-er en brandweer afgestemd over een 

mogelijk handelingsperspectief voor de mensen bij dit dierenpension en hoe ze met de 

dieren om moeten gaan. Om 12:55 uur worden aanvullende WAS-palen geactiveerd en 

wordt het NL-ALERT bericht in een groter gebied verspreidt.  

 

Vanaf omstreeks 13:00 uur stoppen de meldingen van het oefencallcenter aan de 

meldkamer en vervult de meldkamer alleen nog een reactieve rol richting de ingezette 

eenheden/ teams.  
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2.2 Vragen vanuit het toetsingskader 

2.2.1 Alarmering 

Artikel 

Artikel 2.2.2 
1. Zodra is vastgesteld dat is voldaan aan de criteria voor grootschalige alarmering, wordt de 
meldkamer door één leidinggevende aangestuurd. 

Normering 
toetsingskader 

Antwoord: Toelichting antwoord 

Is deze functionaris 

benoemd in een 
multidisciplinair 
vastgesteld document? 

JA Binnen het MICK vervult de MPC (Multidisciplinair 

Proces Coördinator) de rol van de calamiteiten 
coördinator meldkamer. Dit doet de MPC-er  (conform 
planvorming) ook tijdens de systeemtest.  

Is deze functie vanaf het 
moment van 
grootschalige alarmering 
ingevuld? 

JA De MPC-er is 24 uur per dag aanwezig op het MICK. 
Op het moment dat de systeemtest start is deze 
persoon aanwezig op de meldkamer. Ook op het 
moment dat alarmering binnenkomt voor het incident 
is deze persoon aanwezig.  

Voert hij de volgende 
drie elementen van zijn 
taakomschrijving uit: 
1. informatie vragen, 
halen en brengen. 

JA 
 

 

Algemeen: 
De MPC-er haalt en brengt actief informatie bij de 
verschillende tafels om zo zichzelf te voorzien van 
informatie over de actuele situatie. 
 
Voorbeelden: 

 10:12 uur: De MPC-er geeft de brandweer 
centralist opdracht om TATA-Steel te bellen 
voor meer informatie over incident. 

 10:15 uur: De MPC-er vraagt aan de 
brandweer centralist om contact op te nemen 
met TATA-Steel over het aanrijden van 

eenheden via UGS1 
 10:19 uur: De MPC-er stemt met de 

brandweer centralist de METEO gegevens af. 
 10:23 uur: De MPC-er geeft de OvD-OC een 

SITRAP. 
 10:46 uur: De MPC-er maakt een rondje langs 

de tafels van de centralisten en vraagt of alles 
loopt of dat er bijzonderheden zijn. 

 10:47 uur: De MPC-er checkt bij de reserve 
MPC-er wat zijn beeld is. Ze bespreken het 
scenario wat als de kraan valt en het knelpunt 

m.b.t. slachtoffers. Nog niet in beeld is 
hoeveel mensen er onvindbaar zijn op dit 
moment (>10). 

 12:06 uur: De brandweer centralist leest het 
bericht van politie dat de uitstroom groter is 
dan verwacht. Effectgebied gaat groter 
worden. De MPC-er vraagt de brandweer 
centralist aan HOvD of er al escalatie scenario 
is. 

 
De MPC-er last tijdens de systeemtest twee keer een 
time-out moment in op de meldkamer (om 10:25 uur 

en om 11:50 uur). Tijdens deze time-out momenten 
roept zij de centralisten op om even centraal als 
meldkamerteam te kijken of haar beeld klopt met het 
beeld van iedereen. Aanvullingen, vragen en 
knelpunten kunnen zo aangegeven worden. 
Vervolgens gaat iedereen weer verder met eigen werk. 

2. bewaken van het 
opschalingniveau, Ic 
ervoor zorgen dat elke 
dienst van het juiste 

opschalingsniveau op de 

JA Algemeen:  
De MPC-er bewaakt het opschalingsniveau. Zij 
checkt of het opschalingsniveau nog juist is.   
 

Voorbeelden:  
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hoogte is.  10:14 uur: De MPC-er deelt op de meldkamer 
mede dat zij besluit dat er opgeschaald wordt 
naar GRIP1 op basis van de ontvangen 
informatie van TATA-Steel.  

 10:59 uur: De MPC-er leest GRIP2 in GMS. Dit 
is door de politie ingevoerd. Zij verifieert deze 
informatie bij de politie en roept vervolgens 
om 11:00 uur GRIP2 af op de meldkamer. 
Opschaling is bepaald door het COPI.  

 11:27 uur: De brandweer centralist geeft aan 
dat er lekkage Ammoniak is. Omvang is nog 
onbekend. De MPC-er vraagt of scenario BRZO 
gestart is. De MPC-er vraagt zich af of men 
daar wel aan denkt. Vraagt de brandweer 
centralist om dit te checken. Om 11:33 uur 
vraagt de brandweer centralist bij eigen 

eenheden of BRZO classificatie gewenst is 
i.v.m. lekkage ammoniak. Bericht komt dat 
opgeschaald wordt naar GRIP4,  BRZO 
Ammoniak.  

 12:02 uur: De MPC-er checkt bij brandweer 
centralist of communicator scenario 4 is 
gealarmeerd en goed doorloopt.  

 

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 Prioriteiten stellen 
 

Algemeen: 
De MPC-er brengt prioriteit aan in de uitvoering van 
het werk. Zij zorgt dat veiligheid voor hulpverleners en 
burgers optimaal wordt afgewogen. 
 
Voorbeelden: 

 10:19 uur: De MPC-er geeft bij politie 
centralist aan dat het vrijhouden van de 
aanrijroutes richting TATA-Steel prioriteit 
heeft om hulpverleners ter plaatse te kunnen 
laten komen. O.a. via de A22.  

 10:28 uur: De MPC-er geeft aan bij brandweer 
centralist dat zij nu wil weten wat de risico’s 
en gevolgen zijn als de kraan op de DENOX 
installatie valt. Dus is er sprake van dreiging 
maar wat als…?. Brw vraagt het na en 
ontvangt bericht van de OvD bij TATA dat de 
kranen niet stabiel zijn. Verder nog geen 
informatie.  

 10:35 uur: MPC-er geeft aan bij Brw dat 
mensen die aan het werk zijn bij DENOX 
installatie eruit moeten. Weet niet of dit 
gebeurd. De brandweer centralist checkt en 

noteert dat ruimte ontruimd gaat worden.  
 10:38 uur: UGS1 moet verplaatsen naar UGS2 

(bovenwinds) i.v.m. veiligheid en 
onbekendheid stof. Zij meldt dit bij alle tafels 
en geeft opdracht dit door te geven aan de 
OvD-en. 

 11: 05 uur:  De MPC-er geeft door aan politie 
centralist dat de Binnenduinse Randweg en 
Zeestraat moeten worden afgesloten. Dit is 
effectgebied en er staan kijkers op deze 
locatie. De politie centralist geeft dit door aan 
eenheden. 

 11:23 uur: De reserve MPC-er heeft de IM-er 
gesproken. Gewondennest is bepaald bij 
Warmband Servicecentrum 2, bij de kantine. 
De MPC-er geeft aan dat zij wil weten of dit 
effectgebied is. Om 11:31 uur meldt de 
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brandweer centralist dat het gewondennest in 
het effectgebied ligt. De MPC-er geeft aan 
richting de MKA dat het gewondennest daar 
dan weg moet. 

 12:09 uur: De brandweer centralist checkt bij 
MPL of de 1 km ring nog voldoende is als 
veilige zone nu bekend is dat de 2e kraan 
gevallen is en er 40 kub ammoniak aanwezig 
is. Krijgt bericht dat 1 km voldoende blijft. 
MPC-er meldt dit bericht bij tafels politie en 
MKA. De MPC-er vraagt tevens om 
binnenkomende klachten uit gebied en 
mogelijke directe omgeving te inventariseren. 

 
Knopen doorhakken 
 

Algemeen: 
De MPC-er hakt knopen door en geeft duidelijke en 
uitvoerbare opdrachten aan medewerkers in het MICK.  
 
Voorbeelden: 

 10:41 uur: De politie geeft aan bij MPC-er dat 
zij meldingen ontvangen van bezorgde 
burgers. Politie centralist vraagt of er een NL 
Alert uit moet. De MPC-er geeft aan dat ze 

een NL-Alert gaat voorbereiden maar nog niet 
daadwerkelijk uitzet. Immers waar ga je 
mensen voor waarschuwen. Nog te weinig 
concrete informatie. 

 11:35 uur: Bericht via de brandweer centralist 
dat WAS palen nr. 71 en nr. 72 (fictief) 
gealarmeerd worden. MPC-er geeft aan dat 
eerst de bevolking geïnformeerd moet worden 
en pas daarna de overige alarmering moet 
worden uitgezet. 11:36 uur worden WAS 

palen (fictief) gealarmeerd en aansluitend om 
11:37 uur gaan de piepers op het MICK af 
i.v.m. alarmering GRIP4. 

 12:30 uur: De MPC-er leest dat bij het 
dierenpension iemand is met 
ademhalingsproblemen. Zij vraagt de 
brandweer centralist om hier op in te zetten 
met adembescherming. 

 12:44 uur: Overleg tussen MPC-er en 

brandweer centralist over het dierenpension. 
Hoeveel dieren zijn er aanwezig? Onbekend. 
MPC-er geeft opdracht om de vragen hierover 
weg te zetten bij OT. Dieren blijven achter en 
mensen moeten weg.  

 

Artikel 

Artikel 2.2.3 
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 van artikel 39 van de wet van toepassing is, de 
voorzitter van de veiligheidsregio en de betrokken burgemeesters geïnformeerd. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Start de meldkamer na elke 
ophoging van het opschalingsniveau 
binnen twee minuten de alarmering? 

 
 

JA 

Gedurende de systeemtest wordt om 
10:14 uur besloten op te schalen naar 
GRIP 1.  De alarmering voor de benodigde 
functionarissen start vrijwel direct (10:15 
uur). Om 10:59 uur komt op de 
meldkamer het bericht op te schalen naar 
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GRIP 2. Na verificatie van de MPC-er om 
11:00 uur en de daarop volgende 
bevestiging wordt alarmering om 11:02 
uur gestart. Opschaling naar GRIP 3 is niet 

van toepassing. Vanwege het scenario 
BRZO Ammoniak wordt om 11:34 uur 
opgeschaald naar GRIP 4. Alarmering start 
om 11:35 uur 

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 
 

Bij iedere ophoging van het GRIP niveau 
worden de betrokken burgemeesters in 
kennis gesteld. Vanaf opschaling naar 
GRIP 4 zijn zij actief gealarmeerd.   

 

Artikel 

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? 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

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 

Naast de benodigde functionarissen voor 
de hoofdstructuur zijn ook andere 
functionarissen en eenheden gealarmeerd: 

 Rijkswaterstaat 
 ProRail 
 Gaspakkenteam  

 Meetplanorganisatie (MPL, 
Meetploegen en AGS) 

 GAGS 

 

Artikel 

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 bedoelt in 
artikel 2.2.3., tweede lid. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Heeft de meldkamer een beschrijving 
van het incident gereed? 

 
JA 

De meldkamer start tijdens de systeemtest 
om 10:13 uur met het opstarten van 
LCMS. Om 10:16 uur wordt voor het eerst 

informatie toegevoegd. De eerste 
beschrijving van het incident wordt om 
10:18 uur gedeeld via LCMS. Dit is 4 
minuten na opschalen naar GRIP 1. Dit 
beeld bevat een eerste METHANE en een 
korte omschrijving van het incident. Voor 
dit tijdstip wordt alle informatie al 
bijgehouden in GMS.  

Is deze beschrijving schriftelijk 

beschikbaar? 

JA De beschrijving is ook schriftelijk 

beschikbaar.  

Worden sleutelfunctionarissen 
voorzien van deze beschrijving? 

 
JA 

Door middel van mondeling contact tussen 
centralisten en eenheden, tussen MPC en 
HOVD en OL en door middel van het 
digitaal delen van het beeld in GMS en 
LCMS worden de belangrijkste 
sleutelfunctionarissen op de hoogte 
gehouden van de beschrijving van het 
incident.  
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2.2.2 Informatiemanagement 

 

Artikel 

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. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

"Houden alle onderdelen a t/m e een 
eigen beeld bij? Ja/ nee (dit dient 
per onderdeel in de evaluatie 
inzichtelijk te worden): 

   

GMK  
JA 

Vanuit het MICK wordt een eigen beeld 
bijgehouden. Dit beeld wordt bijgehouden 
aan de hand van een METHANE-IRS 
acroniem.   

Wordt het eigen beeld aangepast als 
er nieuwe informatie binnenkomt? 

 
JA 

Het eigen beeld van de meldkamer wordt 
direct aangepast wanneer nieuwe 
informatie binnenkomt. Voorbeelden 
hiervan zijn:  

 Op het moment dat de 
aanrijroute helder is om 10:16 
uur wordt dit direct gedeeld via 
LCMS om 10:18 uur.  

 Informatie vanuit de eerst 
aanrijdende politie-eenheden. Dit 
wordt nadat het gebrieft wordt op 

de meldkamer direct gedeeld in 
LCMS. 

 

Artikel 

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. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

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? Ja / 
nee 

 
JA 

In het eigen beeld van de meldkamer 
staan gegevens over de ontwikkeling van 
het incident:  

 Dat het een omgevallen hijskraan 
betreft, nabij de DENOX 
installatie. 

 Meerdere gewonden, stabiliteit 
incidentlocatie onbekend. 

 Benedenwinds bedrijf ontruimt. 
 Ammoniak komt vrij. 

Beschikbare gegevens over de 
effecten van een incident? Ja / nee 

 
JA 

In het eigen beeld van de meldkamer 
staan gegevens over de effecten van het 
incident: 

 Het slachtofferbeeld en de 
ontstane schade (meerdere dak 
delen naar beneden gekomen, 
tankwagen niet geraakt). 

De risico’s voor de veiligheid van de 
hulpverleners in het getroffen 

 
JA 

In het beeld in LCMS staan gegevens over 
de risico’s van de veiligheid voor de 



Evaluatierapportage systeemtest 2017 

 
 

14 Trimension BV  

gebied? Ja / nee hulpverleners: 
• Ammoniak komt vrij, zeer 

groot IGBS. 
• De gewijzigde aanrijroute 

i.v.m. mogelijke escalatie van 
de situatie.  

De risico’s voor de veiligheid van de 
personen in het getroffen gebied? Ja 
/ nee 

 
NEE 

In het eigen beeld van de meldkamer 
staan geen  gegevens over de risico’s van 
de personen in het getroffen gebied.  

De aanpak van het incident? Ja / nee  
JA 

In het eigen beeld van de meldkamer 
staan gegevens over de aanpak van het 
incident: 

• WAS-palen zijn afgegaan, 
RTVNH is geïnformeerd, NL-
ALERT is verstuurd.  

De daarvoor benodigde mensen? Ja / 
nee 

 
NEE 

In het eigen beeld van de meldkamer 
staan geen gegevens over de voor de 
aanpak van het incident benodigde 
mensen. 

De daarvoor benodigde middelen? Ja 

/ nee 

 

JA 

In het eigen beeld van de meldkamer 

staan gegevens over de voor de aanpak 
van het incident benodigde middelen: 

• WAS-palen zijn ingezet, er is 
een trauma team aanwezig.  

 

Artikel 

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. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

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: Ja / nee 

    

Mk: binnen tien minuten?  
JA 

Vanuit de meldkamer worden gegevens 
binnen 10 minuten geverifieerd en 

verwerkt in LCMS.  Voorbeelden hiervan 
zijn: 

• Op het moment dat de 
aanrijroute helder is om 
10:16 uur wordt dit direct 
gedeeld via LCMS om 10:18 
uur.  

• Informatie vanuit de eerst 
aanrijdende politie-eenheden. 
Dit wordt nadat het gebrieft 
wordt (om 10:26 uur) op de 

meldkamer direct gedeeld in 
LCMS (om 10:30 uur) 

• Het bericht dat NL-ALERT is 
ingezet en de inhoud van het 
bericht. Dit vindt plaats om 
11:41 uur en wordt om 11:45 
uur in LCMS verwerkt.  

Artikel 
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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. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

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 
/ nee 

 

JA 

Via LCMS hebben andere onderdelen 

binnen de hoofdstructuur toegang tot het 
eigen beeld van de meldkamer 

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 / nee 

 
JA 

Gegevens die vanuit de meldkamer in 
LCMS worden gezet, worden direct via 
LCMS  gedeeld met de overige bij het 
incident betrokken partners die middels 
een liaison betrokken zijn bij één van de 
teams binnen de hoofdstructuur. Het 

coördinatieteam van TATA-Steel heeft 
tijdens de systeemtest zelf geen toegang 
tot LCMS. Deze ontvangt de benodigde 
informatie via de ingezette liaisons.  

Worden de gegevens langs 
geautomatiseerde weg beschikbaar 
gesteld aan het onderdeel dat het 
totaalbeeld bijhoudt? Ja / nee 

 
JA 

Het eigen beeld van de meldkamer is 
beschikbaar gesteld aan het onderdeel dat 
verantwoordelijk is voor het totaalbeeld 
(OT) 

 

Artikel 

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 en op het actuele totaalbeeld. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

MK: zijn besluiten, adviezen en 
opdrachten gebaseerd op het actuele 
beeld? 

 
JA 

Tijdens de systeemtest is het veranderen 
van de gebruikte aanrijroute  hier een 
voorbeeld van. Op basis van de actuele 
meteo-gegevens besluit de MPC-er de 
aanrijroute te veranderen. Dit in verband 
met een mogelijke escalerende situatie.   

 

Artikel 

Artikel 2.4.4 
In het geval dat een opdracht niet of niet volledig is uitgevoerd, wordt het onderdeel van de 
hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing dat deze opdracht heeft gegeven, 
daarvan op de hoogte gesteld. De opdracht wordt vervolgens in overeenstemming met artikel 
2.4.3 opnieuw geformuleerd. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Wordt het niet overnemen of 
onvolledig uitvoeren van een advies 
of opdracht teruggekoppeld naar de 
opdrachtgever? 

 
N.V.T. 

Dit is gedurende de systeemtest niet van 
toepassing. 

Wordt het advies of de opdracht door 
de opdrachtgever geherformuleerd? 

 
N.V.T. 

Dit is gedurende de systeemtest niet van 
toepassing.  

 

  



Evaluatierapportage systeemtest 2017 

 
 

16 Trimension BV  

3 Commando plaats incident (CoPI) 

3.1 Feitelijk verslag verrichtingen CoPI 

Alarmering voor de CoPI-functionarissen start om 10:15 uur. Het CoPI bestaat uit de 

volgende functionarissen: 

 

Functionaris Naam 

Leider COPI VRK H. Balder 

HOvD-B Onbekend 

OvD-B  H. blok 

OvD-G R. Icke 

OvD-P R. Smak 

OvD-BZ R. Klinkenberg 

Voorlichting VRK R. Pouw 

IM-CoPI P. de Weerd 

Plotter VRK R. de Jong 

AGS N. Gret 

OvD-B TATA M. Lith 

Chef van de wacht TATA T. Leeuwenkamp 

Communicatie TATA H. de Groot 

Hoofd Publieke Zorg E. Bakker 

 

Tussen het moment van alarmering en het eerste CoPI overleg rijden de verschillende 

functionarissen aan richting TATA-Steel. Bij de poort (Rooswijck) ontvangen zij een 

routebeschrijving en vervolgen zij hun aanrijden richting plaats incident. Tijdens het 

aanrijden en na aankomst op plaats incident hebben de afzonderlijke functionarissen en de 

HOvD (Leider CoPI) meermaals contact met de meldkamer en de eenheden in het veld. Bij 

aankomst starten de verschillende OvD-en met het compleet maken van het eigen beeld 

door afstemming te zoeken met de ingezette eenheden. De leider CoPI stemt af met de 

MPC-er.  

 

CoPI overleg 1 (11:00 uur tot 11:16 uur) 

Om 11:00 uur start de Leider CoPI het overleg. De Leider CoPI bewaakt tijdens het overleg 

de hoofdlijn van het incident. Hij kapt discussies van een te hoog detailniveau af en geeft 

iedereen de gelegenheid tot inbreng. Tijdens het eerste overleg wordt er voor gekozen om 

alle betrokkenen aan het incident deel te laten nemen aan het overleg. Dit betekent dat 

ook de vertegenwoordigers van TATA in het CoPI zitten1. Tijdens het overleg wordt de 

BOB-structuur gehanteerd. De Leider CoPI stuurt hier actief op en benoemd in welke fase 

van het overleg het team zit.  

 

In het overleg wordt expliciet stilgestaan bij de afstemming tussen het OT en het CoPI. 

Hierin staat de vraag “wat het OT voor ons kan doen?” centraal. Dit leidt tot het 

formuleren van bron- en effectgebied en wie waar over gaat. De taken van het OT bestaan 

uit de communicatie en de effecten van de gaswolk buiten het brongebied. Dit wordt 

opgenomen in LCMS en buiten het overleg afgestemd tussen de Leider CoPI en de OL.  

 

In het eerste overleg wordt besloten om de WAS-palen alvast voor te bereiden voor het 

geval het incident verder escaleert. De acties en besluiten worden door de IM-CoPI direct 

tijdens het overleg verwerkt in LCMS.  

 

                                                 
1 Dit in tegenstelling tot de procedures. 
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Na het overleg zet de IM-CoPI om 11:23 uur een korte omschrijving van het incident in 

LCMS. Ook verwerkt hij hier de laatste update van het slachtofferbeeld in. De CoPI-leden 

gaan na het overleg aan de slag met het aansturen van de eenheden. De Leider CoPI stemt 

direct na het overleg af met de operationeel leider om zijn voorstel m.b.t. bron- en 

effectgebied te bespreken.  

 

Om 11:27 uur verschuiven de hijskranen en ontstaat een ammoniaklekkage. De HoVD-B 

deelt deze informatie direct met de meldkamer. Direct wordt door alle OvD-en actie 

ondernomen en worden eenheden op afstand gezet. De IM-CoPI verwerkt om 11:36 uur 

dat de hijskranen zijn verschoven en dat er ammoniak vrij komt. Om 11:38 uur wordt in 

LCMS gezet dat het GRIP 4 is.  

 

CoPI overleg 2 (11:47 uur tot 12:04 uur) 

Het tweede overleg van het CoPI start om 11:47 uur. Het beeld wordt geschetst en de 

afzonderlijke OvD-en vullen aan. Vanuit de brandweer wordt aangegeven dat ingezet wordt 

op het stabiliseren van de uitstroom. Ook wordt als knelpunt gesignaleerd dat ammoniak 

voor een groot effectgebied kan zorgen en dat communicatie belangrijker wordt. Vanuit de 

GHOR wordt gedeeld dat 1 persoon onderweg naar het ziekenhuis is overleden. Dit wordt 

om 11:58 uur in LCMS gezet. Besloten wordt om het CoPI en het gewondennest te 

verplaatsen zodat deze voldoende bovenwinds komen te liggen. Het overleg sluit om 12:04 

uur af.  

 

Na het overleg stemmen de verschillende OvD-en hun acties af met de eenheden in het 

veld. Vanuit de OvD-P wordt om 12:09 uur contact opgenomen met de meldkamer om 

RWS te informeren en om met RWS af te laten stemmen over omleidingsroutes en 

afsluitingen. Vanaf 12:12 uur wordt bekend dat de drie nog beknelde slachtoffers zijn 

overleden door de ammoniakuitstroom. Dit wordt om 12:18 uur gedeeld in LCMS door de 

IM-CoPI. Tevens wordt om 12:18 uur besloten (en direct in LCMS gedeeld) dat het CoPI 

naar de hoek Kroftenweg/ Lunettenweg wordt verplaatst in verband met de gevaarsetting 

ter plaatsen. Voordat het volgende overleg begint stemmen de afzonderlijke OvD-en hun 

acties af met de IM-CoPI. Deze verwerkt de informatie direct in LCMS.  

 

CoPI overleg 3 (12:45 uur tot 13:00 uur) 

Het derde CoPI-overleg start om 12:45 uur met het doorlopen van de actielijst. Vervolgens 

wordt overgegaan op de beeldvorming. Er wordt om 12:50 uur in het CoPI gedeeld dat het 

zonder tussenkomst nog meerdere uren (meer dan 8 uur) gaat duren voordat de situatie 

stabiel is. Om 12:52 uur wordt de conclusie getrokken dat de 5 slachtoffers die nog in het 

puin zitten als overleden moeten worden beschouwd. Het overleg sluit af met het bericht 

dat TATA-Steel de ammoniak kan opzuigen. Vervolgens wordt een tijdpad geschetst: het 

duurt nog 1 uur voordat de benodigde materialen aanwezig zijn. Vervolgens duurt het 

opzuigen zeker 2 uur. Er vindt dus nog gedurende 3 uur uitdamping van ammoniak plaats.  

 

Na het overleg neemt de Leider CoPI contact op met de OL om het tijdspad te schetsen. De 

IM-CoPI werkt het beeld van het incident bij en de OvD-en stemmen af met hun eenheden 

en met de meldkamer.  

 

Om 14:00 uur eindigt de systeemtest voor het CoPI.  
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3.2 Vragen vanuit het toetsingskader 

3.2.1 Alarmering 

Opschaling naar GRIP 1 vindt plaats om 10:14 uur en de alarmering start om 10:15 uur. 

CoPI functionarissen worden verzocht naar het TATA-Steel terrein te gaan.  

 

Functionaris in het  

basisvereiste 

Tijd opkomst Duur na afkondigen GRIP 1  

Leider CoPI 10:39 uur 24 minuten 

OvD-B 10:36 uur 21 minuten 

OvD-G 10:39 uur 24 minuten 

OvD-P 10:36 uur 21 minuten 

Voorlichter 10:44 uur 29 minuten 

Informatiemanager 10:43 uur 28 minuten 

Functionaris buiten 
basisvereiste 

    

Plotter CoPI 11:09 uur 54 minuten 

OvD-BZ 10:57 uur 42 minuten2 

OvD-B TATA 10:20 uur 5 minuten 

OvD-DBB TATA 10:21 uur 6 minuten 

AGS 11:25 uur 70 minuten 

Chef van de wacht TATA 10:20 uur 5 minuten 

Communicatie TATA 10:35 uur 20 minuten 

HoVD-B 10:51 uur 36 minuten 

3.2.2 Opschaling 

Artikel (wet) 

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 30 minuten. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Is het commando plaats incident 
binnen 30 minuten gestart met de 
eerste werkzaamheden? 

 
Nee 

Om 11:00 uur start het eerste CoPI overleg. 
Dit is 45 minuten na opschaling naar GRIP 1. 
Het grootste deel van de CoPI bezetting is op 
dit moment al aanwezig. De afzonderlijke 
OvD-en stemmen tot het eerste CoPI begint 
af met hun eenheden en met elkaar om hun 
eigen beeld compleet te maken.   

3.2.3 Organisatie 

Artikel 

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; 

                                                 
2 Dit is binnen de regionaal vastgestelde opkomsttijd van de OvD-Bz. Deze heeft namelijk een 

opkomsttijd van 60 minuten.  
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d. een officier van dienst van de politie of van de KMAR; 
e. een informatiemanager commando plaats incident en 
f. een voorlichtingsfunctionaris commando plaats incident 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Bestaat het CoPI uit alle 
functionarissen zoals omschreven 
in artikel 2.1.2. lid 1? 

 
JA 
 

Tijdens de systeemtest zijn alle in artikel 
2.1.2. van het toetsingskader benoemde 
functionarissen aanwezig. 

Heeft aan het CoPI een liaison 
Vitaal deelgenomen 

 
JA 

Tijdens de systeemtest hebben liaisons Vitaal 
het CoPI compleet gemaakt:  

• Vertegenwoordigers van TATA-Steel.  
• AGS. 

Bij afwezigheid van een 
informatiemanager, wordt in het 
CoPI voorzien in de functionaliteit 
van informatiemanagement? 

 
N.V.T. 

Dit is gedurende de systeemtest niet van 
toepassing.  

Fungeert de leider CoPI als een 
discipline overstijgend (ontkleurd) 
leider? 

 
JA 

De leider CoPI functioneert als overstijgend 
en ontkleurd leider. Hij laat iedereen aan 
het woord, bewaakt de hoofdlijn en laat 
inhoudelijke details over aan het bilaterale 
overleg. 

 

Artikel 

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. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Is er bij de taakuitvoering van het 
CoPI sprake van sturing en 
coördinatie van de operationele 
inzet? 

 
JA 

Er is sprake van sturing en coördinatie van 
de operationele inzet; “het bestrijden van 
het incident hier ter plaatse, het 
brongebied”, wordt als doel van het COPI 
geformuleerd. In ieder CoPI wordt het 
verloop van het incident met de 
beeldvorming doorgenomen.  

 
Hiernaast sturen de afzonderlijke OvD-en 
buiten het overleg de eenheden aan en 
wordt afgestemd met de meldkamer en het 
OT.  

Is er bij de taakuitvoering van het 
CoPI sprake van afstemming met 
andere betrokken partijen? 

 
JA 

Tijdens de systeemtest is sprake van de 
afstemming met betrokken partijen: 

• Bedrijfsbeveiliging, 
bedrijfsbrandweer en communicatie 

vanuit TATA-Steel. 
• AGS. 

Is er contact tussen het CoPI en 
het OT? 

 
JA 

De Leider CoPI en de Operationeel Leider 
hebben regelmatig contact met elkaar. Dit 
contact vindt na afloop van ieder overleg van 
beide gremia plaats. Hiernaast vindt ook 
afstemming plaats tussen de afzonderlijke 
OvD-en en de secties onder het OT.  

Worden vanuit het CoPI adviezen 
gecommuniceerd richting het OT, 
die tijdens de CoPI vergadering 
naar voren zijn gebracht? 

 
JA 

Gedurende de afstemming tussen de Leider 
CoPI en de Operationeel Leider wordt vanuit 
het CoPI geadviseerd over  de indeling bron- 
en effectgebied. Ook wordt het OT 
geadviseerd om naar de kwetsbare objecten 
in de pluim te kijken.  
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3.2.4 Informatiemanagement 

Artikel 

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. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

"Houden alle onderdelen a t/m e 
een eigen beeld bij? Ja/ nee (dit 
dient per onderdeel in de evaluatie 
inzichtelijk te worden): 

    

CoPI JA De IM-CoPI houdt gedurende de systeemtest 
het eigen beeld van het CoPI bij in LCMS.   

 

Artikel 

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. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

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? Ja / 
nee 

 
JA 

In het eigen beeld van het CoPI staan 
gegevens over de ontwikkelingen in het 
incident: 

• Zeer grote hulpverlening met 
gevaarlijke stoffen. 

• Omgevallen hijskranen.  
• Deel van het dak ingestort en er 

komt ammoniak vrij. 
• Meerdere personen overleden.  

Beschikbare gegevens over de 
effecten van een incident? Ja / nee 

 
JA 

In het eigen beeld van het CoPI staan 
gegevens over de effecten van het incident: 

• Ontruiming van de fabriekshal.  
• Meerdere overledenen en 

gewonden. 
• Infrastructuur moet worden 

afgesloten.  

De risico’s voor de veiligheid van 
de hulpverleners in het getroffen 
gebied? Ja / nee 

 
NEE 

In het eigen beeld van het CoPI staan geen  
gegevens over de risico’s van de veiligheid 
voor de hulpverleners. 

De risico’s voor de veiligheid van 
de personen in het getroffen 

gebied? Ja / nee 

 
NEE 

In het eigen beeld van het CoPI staan geen 
gegevens over de risico’s van de personen in 

het getroffen gebied. 

De aanpak van het incident? Ja / 
nee 

 
JA 

In het eigen beeld van het CoPI staan 
gegevens over de aanpak van het incident: 

• Fabriekshal is ontruimd. 
• Ammoniak wordt opgezogen, 

brandweer stabiliseert 
uitstroom. 

• WAS-palen zijn geactiveerd. 
• SIS is geactiveerd.  

De daarvoor benodigde mensen? 
Ja / nee 

 
NEE 

In zowel het eigen beeld van het CoPI  staan 
geen gegevens over de voor de aanpak van 
het incident benodigde mensen. 
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De daarvoor benodigde middelen? 
Ja / nee 

 
NEE 

In het eigen beeld van het CoPI staan geen 
gegevens over de voor de aanpak van het 
incident benodigde middelen. 

 

Artikel 

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. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

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: Ja / nee 

  
 

JA 

De besproken informatie in het CoPI wordt 
gedurende de overleggen over het algemeen 
direct verwerkt in LCMS. Voorbeelden zijn: 

 De opschaling naar GRIP 4. Dit is 
direct om 11:38 uur gedeeld in 

LCMS.  
 De informatie m.b.t. de lekkage van 

ammoniak. Dit is om 11:36 uur 
gedeeld nadat dit om 11:27 uur 
bekend werd.  

CoPI: binnen tien minuten? 

 

Artikel 

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. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

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/ 
nee 

 
JA 

Vanuit het CoPI wordt een eigen beeld 
bijgehouden in LCMS.  

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 / nee 

 
JA 

Gegevens die vanuit het CoPI in LCMS 
worden gezet worden direct via LCMS  
gedeeld met de overige bij het incident 
betrokken partners die middels een liaison 
betrokken zijn bij één van de teams binnen 
de hoofdstructuur. Het coördinatie team van 
TATA heeft tijdens de systeemtest geen 

toegang tot LCMS. Het team ontvangt de 
benodigde informatie via hun liaisons.  

Worden de gegevens langs 
geautomatiseerde weg beschikbaar 
gesteld aan het onderdeel dat het 
totaalbeeld bijhoudt? Ja / nee 

 
JA 

Het CoPI stelt het eigen beeld in LCMS ter 
beschikking aan het onderdeel van de 
hoofdstructuur wat op dat moment het 
totaalbeeld opstelt (OT).  

 

Artikel 

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 en op het actuele totaalbeeld. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

CoPI: zijn besluiten, adviezen en 
opdrachten gebaseerd op het 
actuele beeld? 

 
 

JA 

Besluiten, adviezen en opdrachten van het 
CoPI zijn gebaseerd op het actuele beeld. 
Een voorbeeld hiervan is het besluit het CoPI 
en het gewondennest te verplaatsen gezien 

de gevaarsetting m.b.t. de gevaarlijke 
stoffen.  
 
Ook het opschalen naar GRIP en de 
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signalering dat communicatie gezien de 
lekkage van de gevaarlijke stof extra 
aandacht behoeft waren gebaseerd op het 
actuele beeld van de situatie.    

 

Artikel 

Artikel 2.4.4 
In het geval dat een opdracht niet of niet volledig is uitgevoerd, wordt het onderdeel van de 
hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing dat deze opdracht heeft gegeven, 
daarvan op de hoogte gesteld. De opdracht wordt vervolgens in overeenstemming met artikel 
2.4.3 opnieuw geformuleerd. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Wordt het niet overnemen of 
onvolledig uitvoeren van een 

advies of opdracht teruggekoppeld 
naar de opdrachtgever? 

 
N.V.T.  

Dit is gedurende de systeemtest niet van 
toepassing.   

Wordt het advies of de opdracht 
door de opdrachtgever 
geherformuleerd? 

 
N.V.T. 

Dit is gedurende de systeemtest niet van 
toepassing.   
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4 Regionaal Operationeel team (OT) 

4.1 Feitelijk verslag verrichtingen OT 

Alarmering voor het OT start om 11:02 uur. Het OT bestaat uit de volgende 

functionarissen: 

 

Functionaris Naam 

Operationeel Leider H.Munneke 

AC Politie M. Dubbeld 

Medewerker sectie Politie M. Wagenaar 

AC GHOR H. Peijen 

Hoofd Informatie GHOR M. Snabilie 

Hoofd Ondersteuning GHOR D. Gerards 

Operationeel Medewerker GHOR D. Ooms 

IM-OT M. Vink 

Medewerker sectie IM  L. Ouwehand 

Medewerker sectie IM S. Stenneberg 

Medewerker sectie IM J. Groen 

Plotter N. Oortwijn 

AC Brandweer S. Wunsch 

Medewerker sectie Brandweer M. Liefting 

Communicatieadviseur M. Fieman 

Liaison Tata C. van Amersfoort 

Meetplanleider G. Rurup 

AC Bevolkingszorg E. Pranger 

Medewerker sectie Bevolkingszorg P. Eichhorn 

Secretariaat  N. Basten 

Secretariaat P. Woerde 

Liaison Defensie F. Vermey 

 

Voor het eerste overleg vindt al meermaals contact plaats tussen de Algemeen 

Commandanten en hun sectiemedewerkers, en tussen de OL en de Leider CoPI. De OL 

wordt om 11:15 uur gebeld door Leider CoPI. Ze bespreken stand van zaken. Tegelijkertijd 

komen de incidentgegevens binnen bij de IM-er. De OL en de IM-er stemmen af over het 

eerste beeld, de prioriteiten, de redenen van opschaling en de taken van het OT. De OL 

geeft aan dat het OT de volgende taken heeft: 

1. Ondersteunen van het CoPI bij de bronbestrijding. 

2. Het managen van de effecten van het incident. 

3. Het in positie houden van de burgemeester van Beverwijk. 

De OL vraagt de IM-er voorstellen te doen voor aandachtspunten. De IM schrijft deze op 

het bord en stemt dit voorafgaande aan de vergadering af met de OL. De OL bespreekt 

verder met de IM-er dat hij om 11.45 een 1e OT overleg wil houden en geeft aan wat hij 

wil zien op het scherm voor de groep: plot en LCMS. De voor 11:45 uur gekomen 

functionarissen werken buiten de vergaderruimte aan hun “beeld”. 

 

Om 11:34 uur belt de OL met de MPC-er over de situatie. De MPC-er meldt dat er een 

ammoniaklekkage is en dat de in gebruikstelling van de WAS-palen wordt voorbereid. De 

OL geeft aan dat hij de burgemeester van Beverwijk gaat bellen. Na dit gesprek wordt de 

OL gebeld door de Leider CoPI met het bericht dat de hijskraan is omgevallen en dat de 
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ammoniaktank is gaan lekken. Conform het RBP van TATA-Steel heeft hij op laten schalen 

naar GRIP 4.  

 

 

OT-overleg 1: 11:46 uur - 12:06 uur 

Om 11:46 uur start het eerste OT-overleg. De OL houdt een voorstelrondje en vraagt of 

iedereen fris genoeg en in staat is om de klus vandaag te klaren. Op dit moment ontbreken 

Communicatie (komt na 1 minuut binnen) en de AC-Bz nog (komt om 11:51 uur binnen).  

 

Om 11:55 uur schetst de IM het beeld aan de hand van de plot in LCMS. De OL vraagt de 

leden of ze nog aanvullende informatie op het beeld hebben. De liaison TATA-Steel geeft 

aan het een opslag betreft van 32 ton ammoniak in de DENOX installatie zit en ongeveer 

10 ton in de tankwagen. Tijdens het rondje aanvullende informatie over het beeld geeft de 

OL aan dat vanaf nu het slachtofferbeeld wordt vastgesteld door de ACGZ. Dit om geen 

spraakverwarring te krijgen. Hij vraagt aan de ACPZ of deze wil melden als overwogen 

wordt een Plaats Delict (PD) in te stellen omdat dit mogelijke consequenties heeft. Om 

11:58 uur bespreekt de OL de belangrijkste thema’s voor het OT. Dit worden: 

1. Communicatie omdat vrijkomende stoffen effecten hebben voor de bevolking.  

2. Mobiliteit, circulatieplan, verkeer en veilige aanrijroutes van de eigen eenheden. 

3. Bedrijfscontinuïteit van TATA-Steel en andere bedrijven op het terrein.   

De OL controleert of de rest van het team het eens is met deze thema’s en of een liaison 

van Rijkswaterstaat moet worden uitgenodigd. Iedereen is het eens met de thema’s en de 

liaison wordt uitgenodigd. Vervolgens worden de thema’s geprioriteerd. Het OT overleg 

eindigt om 12:06 uur.  

 

Na het overleg maakt de OL afspraken met de IM-er OT over de besluitenlijst. Hij geeft aan 

dat deze in LCMS verwerkt kan worden zonder dat hij deze goedkeurt. Hij mag direct naar 

CoPI en BT gestuurd worden. In het volgende OT overleg wordt de besluitenlijst weer 

besproken. Na deze afstemming heeft de IM-er telefonisch contact met de IM CoPI over de 

regieoverdracht van het totaalbeeld. Ook vindt afstemming plaats over het beeld en 

worden de prioriteiten en knelpunten besproken. Vervolgens gaat de OL naar de BT ruimte 

om te controleren of de burgemeesters hier al zijn en deze bij te praten. De coördinerend 

gemeentesecretaris is in de ruimte aanwezig. Hiermee worden een aantal zaken 

afgestemd. Vervolgens wordt afgestemd met de Leider CoPI over het optreden conform 

RBP-TATA en wordt om 12:30 uur gebeld met (coördinerend) burgemeester Weterings 

(van Haarlemmermeer). De afspraak wordt gemaakt dat de OL om 13:15 uur in het BT is 

om de situatie te delen. Om 12:37 uur belt de OL met de burgemeester van Heemskerk om 

deze bij te praten. Hierna stemt de OL af met de liaison van Defensie. Deze kwam tijdens 

het eerste overleg binnen en werd door de OL verzocht even buiten te blijven wachten. 

Aangegeven wordt dat dit niets persoonlijks was, maar dat hij graag eerst het overleg 

wilde afmaken voordat er nieuwe leden toegevoegd werden aan het team.  

 

OT-overleg 2: 12:45 uur - 13:08 uur 

Om 12:45 uur start het tweede OT overleg. De IM schetst het beeld en schetst aan de 

hand van het plot o.a. het impactgebied met daarbij de bestuurlijke grenzen, risico-

objecten en het verspreidingsgebied van de ammoniakwolk.  Hij verwijst ook naar het RBP-

TATA waarin een scenario voor uitstroming van ammoniak is voorbereid. De OL vraagt 

deelnemers om aanvullingen op het beeld en tevens de genomen acties aan te geven. Uit 

dit rondje blijkt dat nog steeds uitstroming van ammoniak is. De AC-Pz stelt dat als het 

veilig is voor iedereen ze PD willen maken. Op basis van het bijgestelde beeld besluit het 

OT dat de Velsertunnel en de spoortunnel dicht gaan.  

 

Om 12:56 uur meldt de AC-Bz in het OT-overleg dat SIS opgestart wordt. De 

communicatiemedewerker OT geeft aan dat er grote onrust is onder de bevolking en de OL 

geeft aan wat hij heeft besproken met burgemeester Weterings (als coördinerend 
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burgemeester). Hij gaat dilemma’s, zoals het afsluiten van tunnels en wegen voorleggen 

aan het BT om 13:15 uur. Op de informatie van het onderweg zijn van onderzoeksteams 

reageert de OL dat deze toegang krijgen tot het terrein wanneer de situatie veilig is. 

Vervolgens wordt in het overleg stilgestaan bij de kwetsbare objecten binnen en net buiten 

de pluim. De IM brengt om 13:04 uur nieuwe informatie in over de prognose voor 

opruimen en uitdampen van de ammoniakplas. Deze informatie komt vanuit het CoPI en 

was om 12:59 uur beschikbaar. De IM deelt dat in het realistische scenario om 16:00 uur 

geen uitdamping meer is. Deze informatie wordt gebruikt voor het bijstellen van de 

scenario’s. Gesignaleerd wordt dat door de situatie Wijk aan Zee voorlopig onbereikbaar 

gaat zijn en er wordt met TATA-Steel afgestemd over mogelijkheden om over hun terrein 

te rijden.  

 

Het overleg eindigt om 13:08 uur.  

 

Na het overleg gaat de OL naar het BT om daar informatie te delen en dilemma’s te 

bespreken. De OL is om 13:37 uur weer terug bij het OT en vraagt aan de IM-erhoe het 

kan dat het BT het over 6 slachtoffers heeft terwijl hij maar van 1 weet. Dit blijkt om 

13:06 uur bekend geworden te zijn. Vervolgens wordt afgestemd over de verschillende 

scenario’s.  

 

OT-overleg 3: 14:00 uur - 14:15 uur 

Om 14:00 uur start het derde OT overleg. De OL geeft aan wat het aangepaste 

slachtofferbeeld is en dat er op dit moment gesproken wordt van 6 slachtoffers. Vervolgens 

schetst de IM het beeld en wordt de besluitenlijst behandeld. TATA-Steel heeft een 

vluchtweg aangeboden om de onbereikbaarheid van Wijk aan Zee aan te pakken. Na de 

aanvullingen van de kolommen wordt stilgestaan bij een plan van aanpak voor de nafase. 

Dit wordt binnen het OT belegd. De OL vraagt de IM OT om de acties voor de komende tijd 

samen te vatten. Dit zijn o.a. beschermende middelen regelen voor de categorieën 

hulpverleners op het terrein. Om 14:15 uur eindigt de systeemtest voor het OT.  

4.2 Vragen vanuit het toetsingskader 

4.2.1 Alarmering 

Door problemen met de alarmeringssystemen zijn niet alle functionarissen direct bij de 

opschaling naar GRIP 2 gealarmeerd. Uit onderzoek na afloop van de systeemtest blijkt dat 

alarmering uiteindelijk op verschillende tijden heeft plaatsgevonden. Dit is in de tabel 

opgenomen.  

 

Functionaris 
basisvereiste 

Tijd opkomst Tijdstip alarmering Duur na alarmering 

Operationeel leider 11:05 uur 11:04 uur 1 minuut 

AC Brandweerzorg 11:20 uur 11:34 uur voor alarmering 
aanwezig 

Medewerker sectie 
Brandweerzorg 

Exact tijdstip 
onbekend, wel binnen 

60 minuten 
 

11:02 uur  

AC Geneeskundige 
zorg 

11:12 uur 11:04 uur 8 minuten 

Hoofd Informatie 
GHOR 

11:03 uur 11:02 uur 1 minuut 

Hoofd 
Ondersteuning 

GHOR 

11:12 uur 11:02 uur 10 minuten 

Operationeel 11:31 uur 11:02 uur 29 minuten 
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Medewerker GHOR 

AC Politiezorg 11:05 uur 11:04 uur 1 minuut 

Medewerker Sectie 

Politiezorg 

11:03 uur 11:04 uur 1 minuut 

AC Bevolkingszorg 11:55 uur 11:34 uur 25 minuten 

Medewerker sectie 
Bevolkingszorg 

11:50 uur 11:34 uur 16 minuten 

IM-OT 11:19 uur 11:04 uur 15 minuten 

Medewerker IM 11:17 uur 11:02 uur 15 minuten 

Communicatie 
adviseur OT 

11:31 uur 11:04 uur 27 minuten 

Functionaris 
buiten 
basisvereiste 

     

Plotter OT 11:20 uur 11:02 uur 18 minuten 

Liaison Defensie 12:02 uur 11:02 uur 60 minuten 

Liaison TATA 11:55 uur 11:02 uur 53 minuten 

Secretariaat OT 11:03 uur 11:02 uur 1 minuut 

Secretariaat OT 
(2) 

11:03 uur 11:02 uur 1 minuut 

4.2.2 Opschaling 

Artikel (wet) 

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. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

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

 
 

JA 

Alle leidinggevenden zijn binnen 
vijfenveertig minuten nadat zij gealarmeerd 
zijn voor GRIP 2 aanwezig in het OT. 

Is de leidinggevende van de sectie 

Informatiemanagement binnen 
dertig minuten begonnen met het 
verzamelen van informatie t.b.v. 
het regionaal operationeel team? 

 

JA 

De IM-er OT is 15 minuten na alarmering 

naar GRIP 2 aanwezig in het OT.   

 

Artikel (wet) 

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; 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

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

 
JA 

De voorlichter OT is na 27 minuten 
aanwezig in het OT. Hiervoor is zij al in het 
RAC geweest om af te stemmen over de 
communicatie. Vervolgens wordt via de 
WhatsApp contact onderhouden met het 
Hoofd RAC en de communicatieadviseur in 
het BT.  
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Artikel (wet) 

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; 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Is de sectie informatiemanagement 
met minimaal één medewerker 
binnen 40 minuten begonnen met 
het verzamelen van informatie 
t.b.v. het regionaal operationeel 
team? 

 
 

JA 

De eerste medewerker van de sectie 
informatiemanagement arriveert na 15 
minuten in het OT en start direct met het 
verzamelen van informatie.  

 

Artikel (wet) 

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. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

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

 
Ja 

Alle secties van het OT bestaan binnen 60 
minuten uit minimaal 1 medewerker.  

4.2.3 Organisatie 

Artikel 

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 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Bestaat het OT uit alle onderdelen 
zoals omschreven in artikel 2.1.4. 
lid 1? 

 
JA 

Het OT bestaat gedurende de systeemtest 
uit de in artikel 2.1.4. lid 1 omschreven 
onderdelen en/ of functionarissen.  

Bestaat een sectie minimaal uit een 
hoofd sectie (welke zitting neemt in 
de plenaire sessie) en één 
medewerker? 

 
JA 

De secties van het OT bestaan uit minimaal 
één hoofd (algemeen commandant) en één 
medewerker.  

Heeft aan het OT een liaison Vitaal-
OT deelgenomen? 

 
JA 

In het OT is gedurende de systeemtest een 
liaison van TATA-Steel aanwezig. De liaison 
geeft input en schetst de mogelijkheden 
vanuit TATA-Steel om te ondersteunen bij de 
bestrijding van het incident.  

 

Artikel 

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. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 
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Is er bij de taakuitvoering van het 
OT sprake van sturing en 
coördinatie van de 
rampenbestrijding? 

 
JA 

Het OT stelt al in het eerste OT een 
prioriteitenlijst vast (11:58 uur) waarin de 
belangrijkste issues voor het OT worden 
benoemd. Na ieder overleg controleert de OL 

of de juiste GRIP-fase wordt gehanteerd en 
vraagt de deelnemers om hun mening 
hierover. Hiernaast worden acties en 
besluiten helder geformuleerd en bij de 
juiste partijen belegd.  
 
Het OT ondersteunt het CoPI door zich te 
richten op communicatie, mobiliteit en het 
effectgebied.  

Is er bij de taakuitvoering van het 

OT sprake van afstemming met 
andere betrokken partijen? 

 

JA 

Vanuit het OT wordt afgestemd met het 

Havenbedrijf, Rijkwaterstaat, ProRail en de 
TATA-Steel.   

Is er contact tussen het OT en het 
BT? 

 
JA 

De OL heeft regelmatig contact met de 
betrokken burgemeesters. Voordat de 

burgemeesters in het BT zijn, vindt dit 
overleg telefonisch plaats. Later vindt dit 
ook fysiek plaats doordat de OL in ieder BT 
overleg het situatiebeeld toelicht en 
bespreekt met het BT. Ook is er tussen de 
overleggen van het BT en het OT contact 
tussen de IM-ers in beide teams. In dit 
contact wordt het beeld afgestemd.  

Worden er vanuit het OT adviezen 
richting het BT gecommuniceerd? 

 
JA 

Het OT heeft het BT geadviseerd de 
spoortunnel en de Velsertunnel af te sluiten 

vanwege het ontstane effectgebied.  

4.2.4 Informatiemanagement 

Artikel 

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 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Is er een voorziening getroffen 
waarbij het maken van een 
centraal totaalbeeld is belegd? 

JA Het totaalbeeld is gedurende het incident 
bijgehouden door het OT. Voordat naar GRIP 
2 opgeschaald is, gebeurt dit vanuit de 

meldkamer.  Voert dit onderdeel dit in de 
praktijk ook zo uit? 

JA 

 

Artikel 

Artikel 2.4.1 
2. Het totaalbeeld is opgebouwd uit 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, 

d. 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, 
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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, en 

e. 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 Antwoord: Toelichting antwoord 

Is alle relevante informatie 
(scenario afhankelijk) 
opgenomen in het 
totaalbeeld? (voldoet volledig/ 

niet/ gedeeltelijk) 

GEDEELTELIJK  In het totaalbeeld in LCMS is over de 
volgende thema’s informatie opgenomen: 

• Prioriteiten: 
- Prioriteiten liggen bij 

communicatie, mobiliteit en de 
effecten/ impact in het 
effectgebied. 

• Overige aandachtspunten: 
- Lekkage ammoniak. 
- Opschaling. 
- Ontruiming/ opvang. 
- Aanrijdroutes. 

• Welke punten nog meer van belang 
zijn (lekkage ammoniak, opschaling, 
ontruiming/ opvang en aanrijroutes). 

• Opschaling en de reden daartoe 

(GRIP 4 vanwege ongeval met 
gevaarlijke stoffen). 

• Incident:  
- Zeer grote hulpverlening op 

TATA-terrein. 
- Tank met 44 ton ammoniak (is 

ingeschuimd) en nog 10 ton in 
tankwagen. 

- Afbakening brongebied. 
- Omgevallen kranen op 

ammoniaktank. 

- Lekkage ter plaatse. 
- Instellen van een PD van de 

politie (nadat het incident veilig 
is). 

- Prognose t.a.v. het opruimen 
• Slachtofferbeeld: 

- De triage categorieën en wat er 
gedaan is met registratie en SIS.   

• Ontruiming: 
- Wat er ontruimd is en waar 

maatregelen genomen zijn. 
• Maatschappelijke onrust/ 

communicatie: 
- Wat er op communicatief gebied 

gedaan wordt, dat SIS is 
ingeschakeld, welke nummers er 
ingeschakeld zijn, dat de WAS-
palen af zijn gegaan en dat er 
nog geen sprake is van grote 
onrust.  

• Effecten/ impact: 
- Er staat een prognose van het 

incident en een duiding van de 
gevaarlijke stoffen. 

• Meteo 
• Mobiliteit: 

- De bereikbaarheid van Wijk aan 
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Zee en de afgesloten tunnels 
staan benoemd.  

Is de informatie gegroepeerd 
per samenhangend thema 
(incident, hulpverlening, 
prognose en aanpak, 
maatregelen en resultaten 
ervan) en 
rond de zwaartepunten van 
de bestrijding? 

JA Het totaalbeeld is overzichtelijk weergegeven 
aan de hand van een aantal thema’s: 

• Prioriteiten; 
• Overige aandachtspunten; 
• Opschaling 
• Incident 
• Slachtofferbeeld 
• Ontruiming 

• Maatschappelijke onrust en  
communicatie 

• Effecten/ impact 
• Meteo 
• Mobiliteit 

 

Artikel 

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,  
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. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Wordt er een zogenaamd 
netcentrisch systeem gehanteerd? 

 
JA 

Het OT werkt tijdens de systeemtest met 
LCMS. De sectie informatiemanagement  
werkt informatie bij en vult ook de plot in 
LCMS aan.  

wanneer er sprake is van 
tegenstrijdige informatie in het 
incident of het oefenscenario, 
wordt dit dan gesignaleerd en 
wordt er hiernaar navraag gedaan? 
en wordt er navraag gedaan? 

 
JA 

Na de eerste briefing van de OL in het BT 
blijkt dat in het BT een ander 
slachtofferbeeld is dan in het OT. De OL 
onderneemt direct actie en zorgt dat dit door 
het OT wordt uitgezocht en bijgesteld.   

Gezien de planvorming van de 
regio en het scenario, zijn alle 
vereiste partijen aangesloten? 

 
JA 

Gezien het incident is de meest relevante 
partij (TATA-Steel) aangesloten in het OT 
middels liaisons. Het is hiernaast de 

werkwijze van de VRK dat ketenpartners 
gefaciliteerd worden met een informatie 
coördinator ketenpartners. Deze heeft 
tijdens de systeemtest de liaisons van TATA-
Steel en Defensie ondersteunt bij het halen 
en brengen van informatie.  

 

Artikel 

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. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

"Houden alle onderdelen a t/m e 
een eigen beeld bij? Ja/ nee (dit 
dient per onderdeel in de evaluatie 
inzichtelijk te worden): 

    

OT:  
JA 

De sectie informatiemanagement is 
gedurende de systeemtest verantwoordelijk 
voor het bijhouden van het OT-beeld in 
LCMS.  

 

Artikel 
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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. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

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? Ja / 
nee 

 
JA 

In het eigen beeld van het OT staan 
gegevens over de ontwikkelingen in het 
incident: 

• Zeer grote hulpverlening op 
TATA-terrein. 

• Tank met 44 ton ammoniak (is 
ingeschuimd) en nog 10 ton in 
tankwagen. 

• Afbakening brongebied. 
• Omgevallen kranen op 

ammoniaktank. 
• Lekkage ter plaatse. 
• Instellen van een PD van de 

politie (nadat het incident veilig 
is). 

• Prognose t.a.v. het opruimen. 

Beschikbare gegevens over de 
effecten van een incident? Ja / nee 

 
JA 

In het eigen beeld van het OT staan 
gegevens over de effecten van het incident: 

• Er staat in LCMS informatie 
vanuit het slachtofferbeeld en 
de overledenen slachtoffers. 

• Ook staan de effecten en de 
prognose m.b.t. de 
ammoniakuitstroom benoemd.  

De risico’s voor de veiligheid van 
de hulpverleners in het getroffen 
gebied? Ja / nee 

 
NEE 

In het eigen beeld van het OT staan geen 
gegevens over de risico’s van de veiligheid 
voor de hulpverleners.   

De risico’s voor de veiligheid van 
de personen in het getroffen 
gebied? Ja / nee 

 
JA 

In het eigen beeld van het OT staan 
gegevens over de risico’s van de personen in 
het getroffen gebied:  

• In LCMS is een duiding van de 
vrijkomende stoffen gegeven en 
daarbij de effecten op de lange 
termijn.  

De aanpak van het incident? Ja / 
nee 

 
JA 

In het eigen beeld van het OT staan 
gegevens over de aanpak van het incident: 

• De opschaling en reden staan 
benoemd. 

• Het afschuimen van de 
ammoniaktank. 

• De afbakening van het 
brongebied en de ontruimingen; 

• Maatregelen m.b.t. 
communicatie (WAS-palen, NL-

ALERT, rampenzender). 

De daarvoor benodigde mensen? Ja 
/ nee 

 
NEE 

In het eigen van het OT staan geen 
gegevens over de voor de aanpak van het 
incident benodigde mensen. 
 

De daarvoor benodigde middelen? 
Ja / nee 

 
NEE 

In het eigen van het OT staan geen 
gegevens over de voor de aanpak van het 
incident benodigde middelen. 

 

 

Artikel 
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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. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

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: Ja / nee 

    

OT: binnen tien minuten?  
NEE 

Informatie wordt door de sectie IM na het 
overleg in LCMS verwerkt. Zo is in de 
periode van 12:24 uur tot 13:16 uur geen 
informatie in LCMS toegevoegd. Hiermee is 
alle informatie die in het tweede OT overleg 
is besproken pas na het overleg gedeeld met 
de rest van de hoofdstructuur.   

 

Artikel 

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. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

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 / 
nee 

 
JA 

Vanuit het OT wordt gedurende de 
systeemtest  een eigen beeld bijgehouden in 
LCMS. 

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 / nee 

 
JA 

Gegevens die vanuit het OT in LCMS worden 
gezet worden direct via LCMS  gedeeld met 

de overige betrokken partners die middels 
een liaison betrokken zijn bij één van de 
teams binnen de hoofdstructuur.  

Worden de gegevens langs 
geautomatiseerde weg beschikbaar 
gesteld aan het onderdeel dat het 
totaalbeeld bijhoudt? Ja / nee 

 
JA 

Het OT is zelf verantwoordelijk voor het 
bijhouden van het totaalbeeld.   

 

Artikel 

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 en op het actuele totaalbeeld. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

OT: zijn besluiten, adviezen en 
opdrachten gebaseerd op het 
actuele beeld? 

 
JA 

Besluiten, adviezen en opdrachten die in het 
OT genomen zijn gebaseerd op het op dat 
moment bij de OT-leden bekende beeld. Dit 

beeld is grotendeels gebaseerd op LCMS. 
Hiernaast ook op het onderlinge contact 
tussen de secties en het contact tussen 
algemeen commandanten en OvD-en en OL 
en Leider CoPI.  
 
Een voorbeeld hiervan is het besluit van het 
OT om in GRIP 4 te blijven (om 13:10 uur). 
Dit is op dat moment in het incident ook nog 
nodig en is gebaseerd op basis van de op 
dat moment beschikbare informatie.   

 

Artikel 
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Artikel 2.4.4 
In het geval dat een opdracht niet of niet volledig is uitgevoerd, wordt het onderdeel van de 
hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing dat deze opdracht heeft gegeven, 
daarvan op de hoogte gesteld. De opdracht wordt vervolgens in overeenstemming met artikel 

2.4.3 opnieuw geformuleerd. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Wordt het niet overnemen of 
onvolledig uitvoeren van een 
advies of opdracht teruggekoppeld 
naar de opdrachtgever? 

 
N.V.T. 

Dit is voor het OT niet van toepassing. 

Wordt het advies of de opdracht 
door de opdrachtgever 
geherformuleerd? 

 
N.V.T. 

Dit is voor het OT niet van toepassing. 

 

  



Evaluatierapportage systeemtest 2017 

 
 

34 Trimension BV  

5 Backoffice bevolkingszorg (Bo-Bz) 

5.1 Feitelijk verslag verrichtingen Bo-Bz) 

Naar aanleiding van de opschaling naar GRIP 4 wordt de Backoffice-BZ gealarmeerd om 

11:35 uur. Bij alarmering ontstaat onduidelijkheid over waar de opkomstlocatie is en 

functionarissen komen op in Beverwijk en in Velsen. Conform RBP-TATA dient dit Velsen te 

zijn. De Backoffice bestaat uit de volgende functionarissen: 

 

Functionaris Naam 

AOV-er F. Schweitzer 

Hoofd Facilitair R. Reuvekamp 

Medewerker facilitair (bode) M. Guijt 

Medewerker automatisering S. Hos 

Medewerker automatisering D. Wijnen 

Hoofd Informatie Bevolkingszorg 

(informatiemanager) 

A. Mientjes 

Hoofd Informeren verwanten N. Zuiderduijn 

Hoofd Omgevingszorg G. Bakkum 

Medewerker Publieke Zorg M. Slagveld 

Coördinator Backoffice BZ F. van Dijk 

Medewerker Publieke Zorg S. Claassen 

Hoofd Nafase S. Beerkens 

Medewerker Lokaal Steunpunt E. van het Hart 

 

Om 12:30 uur neemt de AOV-er de lead en meldt dat de CoBo onderweg is naar Velsen. Hij 

licht toe dat er iets is misgegaan in de alarmering. Verschillende pagers zijn niet afgegaan 

en door de GMK is in de melding als effectgemeente Beverwijk meegeven. Dit zorgt voor 

verwarring bij de diverse functionarissen, waardoor niet duidelijk is waar de backoffice 

ingericht gaat worden. De AOV-er geeft aan dat in de planvorming van TATA-Steel staat 

aangegeven dat Velsen de regiegemeente is en dat aldaar de backoffice zal worden 

ingericht. 

 

De CoBo arriveert om 12:32 uur en neemt het over van de AOV-er. De CoBo start het 

eerste overleg om 12:41 uur.  

 

Overleg Bo-Bz 1 (12:41 uur - 12:55 uur) 

Het overleg start met een voorstelronde onder leiding van de CoBo en een korte toelichting 

van de BOB-procedure en gaat vervolgens verder met de beeldvorming. In de 

beeldvorming wordt besproken dat het GRIP 4 is. Ook volgt een situatieschets en wordt 

het slachtofferbeeld medegedeeld door de CoBo. De CoBo vraagt om aanvullingen van zijn 

team. AOV-er voegt toe dat er is verzocht om een WMO lijst. Verder zijn er op dat moment 

geen aanvulling op het beeld door de overige aanwezigen. 

 

Tijdens de oordeelsvorming geeft de CoBo aan dat het van belang is de meteo gegevens 

inzichtelijk te hebben. Terwijl de CoBo door wil gaan met het onderdeel oordeelsvorming 

worden er alsnog diverse aanvullingen op het beeld gegeven, wat er voor zorgt dat de 

structuur wordt losgelaten. 

Aanvullingen op het beeld zijn: 

- Hoofd Informeren verwanten meldt dat SIS is opgestart. Door wie SIS is opgestart 

wordt niet aangegeven. 

- Verzoek van de politie aan de AOV-er om een verkeersdeskundige van de 

gemeente te leveren. AOV-er vraagt wat er precies nodig is. Onduidelijk is of het 
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om het leveren van verkeersregelaars gaat, een verkeersdeskundige of plaatsen 

van hekwerken.  

- De medewerker Publieke Zorg geeft een aanvulling op het beeld dat er 100 

personen zijn opgevangen (terrein TATA Steel). Met het Hoofd Publieke Zorg, welke 

ter plaatse is, wordt regelmatig afgestemd.  

- De HIN geeft aan dat Wijk aan Zee is bereikbaar niet. Ook wordt de meteo (NW 

wind) gedeeld. De CoBo vraagt de HIN om een plot.  

- Vanuit de gemeentesecretaris is gevraagd aandacht te hebben voor het plan van 

aanpak voor de nafase. En dat rekening gehouden moet worden met het belang 

van registreren t.b.v. de nafase. 

Om 12:52 uur vraagt het Hoofd Omgevingszorg of het lekken van de ammoniak al is 

gestopt. Dit is het niet. Facilitair regelt een beamer t.b.v. de plot en broodjes (eigen 

initiatief). Ook wordt over de ontruimingen op het TATA-terrein gesproken. De HIN meldt 

dat twee bedrijven op het terrein ontruimd zijn. Het Hoofd Informeren Verwanten vraagt of 

er medewerkers ter plaatsen dienen te komen t.b.v. SIS. De CoBo sluit de vergadering om 

12:55 uur. De 2e  vergadering om is om 13:20 uur. 

 

Acties en besluiten zijn niet allemaal genoteerd of bijgehouden. Na het overleg gaan de 

verschillende functionarissen aan de slag met het uitzetten van acties. Dit verloopt 

telefonisch. De medewerker lokaal steunpunt stemt om 13:04 uur af met de HIN i.v.m. het 

plaatsen van een publieksnummer en het SIS contactnummer in LCMS. Het hoofd lokaal 

steunpunt  geeft aan nog te wachten op de Q&A lijst vanuit het RAC. Om 13:05 uur melden 

de medewerkers opvang dat ze ter plaatse gaan om het Hoofd Publieke zorg te 

ondersteunen (deze is eveneens ter plaatse). De AOV-er stemt af met het OT om de 

lopende zaken af te stemmen.  

 

Overleg Bo-Bz 2(13:20 uur - 13:32 uur) 

Het tweede overleg start om 13:20 uur. De CoBo opent de vergadering en start met de 

beeldvorming. In de beeldvorming worden de gevaren van de gaswolk besproken. Vanuit 

de medewerker lokaal steunpunt communicatie wordt aangegeven dat dit niet alleen geldt 

voor mensen, maar ook voor dieren. Tevens wordt aangegeven dat er een dierenpension in 

het effectgebied zit. De CoBo geeft aan dat dit punt voor het OT is. De HIN geeft aan dat 

het de inschatting is dat de ammoniak damp tot c.a. 16:00 uur blijft vrijkomen. Om 13:28 

uur meldt de HIN dat er geen medewerkers SIS ter plaatse nodig zijn en dat het 

telefoonnummer van SIS is doorgegeven. Het Hoofd Nafase bespreekt of het al bekend is 

wie de slachtoffers zijn. Vervolgens ontstaat een discussie over of er een lijst met 

slachtoffers moet worden opgesteld. Hier is onduidelijkheid over. Om 13:32 sluit de CoBo 

het overleg af.  

 

Na het overleg wordt contact gezocht met de GHOR. De AOV-er geeft aan dat de AOV-er 

van Beverwijk niet bereikbaar is. Vanuit het OT is aangegeven dat zij wel contact met hem 

hebben gehad om daar een aantal acties te beleggen. 

 

Overleg Bo-Bz 3 (13:55 uur - 14:04 uur) 

Het derde overleg start om 13:55 uur. De CoBo schetst het beeld van het incident. Hieruit 

blijkt dat de Velsertunnel is afgesloten. Ook blijkt dat er onduidelijkheid is over de 

verwachte duur van het incident. De HIN krijgt de opdracht dit uit te zoeken. Vanuit de 

medewerker lokaal steunpunt communicatie wordt gevraagd of er veranderingen zijn in het 

geschetste handelingsperspectief. Ook wordt aangegeven dat de Q&A’s vanuit het RAC nog 

steeds gemaakt moeten worden.  

 

Om 14:00 uur vraagt de CoBo of er nog openstaande of aanvullende acties zijn. 

Afgesproken wordt dat de emissie duur van de ammoniak nogmaals gecontroleerd wordt 

met de OvD-BZ. Ook wordt aangegeven dat vanuit Publieke Zorg twee medewerkers naar 
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het dierenpension gestuurd zijn. Om 14:04 uur sluit de CoBo het overleg en is het einde 

systeemtest.  

5.2 Vragen vanuit het toetsingskader 

5.2.1 Alarmering  

Conform regionale planvorming start de alarmering van de backoffice bevolkingszorg met 

de opschaling naar GRIP 4 (11:35 uur).   

 

Functionaris basisvereiste Tijd opkomst Duur na alarmering 

Voorzitter (CoBo) 12:32 uur 57 minuten 

Procesverantwoordelijke 
voorlichting 

12:00 uur 25 minuten 

Functionaris belast met 

informatiemanagement (HIN) 

12:10 uur 35 minuten 

Functionaris buiten 
basisvereiste 

    

AOV-er 11:15 uur Voor alarmering aanwezig 

Hoofd Facilitair 11:30 uur Voor alarmering aanwezig 

Medewerker facilitair 11:30 uur Voor alarmering aanwezig 

Medewerker facilitair (2) 11:45 uur 10 minuten 

Medewerker facilitair (3) 11:45 uur 10 minuten 

Hoofd Informeren verwanten 12:10 uur 35 minuten 

Hoofd Omgevingszorg 12:26 uur 51 minuten 

Hoofd Publieke zorg 11:15 uur ter 
plaatse (om 10:39 

telefonisch 
opgeroepen) 

 

Medewerker Publieke zorg 12:34 uur 59 minuten 

Hoofd Nafase 12:34 uur 59 minuten 

5.2.2 Opschaling 

Artikel  

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 90 minuten met uitzondering van de functionaris die met de 

coördinatie van de voorlichting is belast en die binnen 30 minuten begint. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Is het team bevolkingszorg 

binnen 90 minuten na 
afkondiging van opschaling 
begonnen met de uitvoering 
van hun taak? 

 

 
JA 

De backoffice bevolkingszorg start om 12:41 uur 

met het eerste overleg. Dit is 66 minuten na de 
alarmering voor opschaling naar opschaling naar 
GRIP 4 (11:35 uur). Hiervoor zijn al een aantal 
functionarissen aanwezig die verschillende 
werkzaamheden (voornamelijk afstemming met 
elkaar) uitvoeren.  

Is de functionaris die belast 
is met de coördinatie van de 
voorlichting binnen 30 
minuten na afkondiging van 

opschaling met de 
taakuitvoering begonnen? 

 
 

JA 

De vertegenwoordiger van het lokaal steunpunt 
communicatie is na 25 minuten aanwezig in de 
backoffice.  Voor dit tijdstip is hij al via de AOV-er 
geïnformeerd en gestart met de voorbereidende 

werkzaamheden op zijn eigen werkplek. 
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5.2.3 Organisatie 

Artikel 

Artikel 2.1.3 
1. Een team bevolkingszorg bestaat uit de door het college van burgemeester en wethouders 
aangewezen functionarissen, waarvan één functionaris is belast met de leiding van het team, 
één functionaris met het informatiemanagement, en één functionaris met de coördinatie van de 
voorlichting. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

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

 
JA 

De Bo-Bz bestaat gedurende de systeemtest uit de 
in artikel 2.1.3 beschreven functionarissen. 
Hiernaast zijn ook nog verschillende HTO’s, het 
Hoofd Lokaal Steunpunt Communicatie, 
ondersteuners en medewerkers publieke zorg 
aanwezig.   

 

Artikel 

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; 
f. het adviseren van het regionaal operationeel team. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Neemt team bevolkingszorg 
de taken op zich zoals 
omschreven in lid 2 van het 
artikel? 

 
JA 

De backoffice heeft gedurende de systeemtest de 
taken opgepakt conform artikel 2.1.3. en conform 
eigen regionale werkwijze.  

Worden afhankelijk van het 
scenario de benodigde 
deelprocessen gestart zoals: 
Voorlichting 

 
N.v.t. 

Het proces communicatie wordt uitgevoerd door 
het RAC. Dit valt niet onder de backoffice 
bevolkingszorg. Wel is er een Hoofd Lokaal 
Steunpunt aanwezig in de backoffice. 

Opvang en Verzorging  
JA 

Het proces opvang is gedurende de systeemtest 
uitgevoerd door het Hoofd Publieke Zorg die in het 
incidentgebied staat en onder de directe leiding 
van de OvD-BZ valt. Vanuit het Hoofd Publieke 
zorg is regelmatig contact met de medewerkers 
Publieke Zorg in de backoffice.  

CRIB  
JA 

Het proces CRIB bestaat niet meer. Wel is invulling 
gegeven aan het informeren van verwanten via 

SIS.  

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? 

 
 

JA 

Er is gedurende de systeemtest regelmatig contact 
tussen het OT en de backoffice bevolkingszorg. In 
dit contact worden opdrachten en de voortgang 
daarop besproken.  

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? 

 
 

NEE 

Vanuit de backoffice bevolkingszorg zijn geen 
adviezen richting het OT gecommuniceerd. Hoewel 
dit conform werkwijze is (backoffice is met name 
ondersteunend) wordt wel van een backoffice 
verwacht dat wordt meegedacht met OT en met de 
OvD-BZ.   
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5.2.4 Informatiemanagement 

Artikel 

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. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

"Houden alle onderdelen a 
t/m e een eigen beeld bij? 
Ja/ nee (dit dient per 

onderdeel in de evaluatie 
inzichtelijk te worden): 

    

Bo-Bz  
Ja 

Het hoofd informatie verwerkt tijdens de 
systeemtest informatie in het eigen beeld van de 
backoffice.  

 

Artikel 

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. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

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? Ja / nee 

 
NEE 

Het eigen beeld van de backoffice bevat geen 
gegevens over de ontwikkelingen van het incident. 

Beschikbare gegevens over 
de effecten van een incident? 
Ja / nee 

 
NEE 

Het eigen beeld van de backoffice bevat geen 
gegevens over de effecten van het incident. 

De risico’s voor de veiligheid 
van de hulpverleners in het 
getroffen gebied? Ja / nee 

 
NEE 

Het eigen beeld van de backoffice bevat geen 
gegevens over de risico’s voor de veiligheid van de 
hulpverleners. 

De risico’s voor de veiligheid 
van de personen in het 
getroffen gebied? Ja / nee 

 
NEE 

Het eigen beeld van de backoffice bevat geen 
gegevens over de risico’s voor de veiligheid van de 
personen in het getroffen gebied. 

De aanpak van het incident? 

Ja / nee 

 

JA 

Het eigen beeld van de backoffice bevat een aantal 

uitgezette acties en het informatienummer van 
SIS.  

De daarvoor benodigde 
mensen? Ja / nee 

 
NEE 

Het eigen beeld van de backoffice bevat geen 
gegevens over de benodigde mensen voor de 
aanpak.  

De daarvoor benodigde 
middelen? Ja / nee 

 
NEE 

Het eigen beeld van de backoffice bevat geen 
gegevens over de benodigde middelen voor de 
aanpak. 
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Artikel 

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. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

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: Ja / 
nee 

  
 
 

NEE 

Informatie wordt door het Hoofd Informatie na 
ieder overleg verwerkt in LCMS. Het betreft een 
overzicht van de besluitvorming. Tijdens en tussen 
de overleggen wordt verder niet in LCMS gewerkt. 

Wel worden vanuit LCMS aanvullingen gedaan op 
het beeld in de backoffice. De belangrijkste punten 
worden toegevoegd op de flip-overs die het team 
tijdens de vergadering hanteert.  

Bo-Bz: binnen tien minuten? 

 

Artikel 

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. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

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 / nee 

 
 

JA 

Het beeld van de backoffice bevolkingszorg is via 
LCMS beschikbaar voor andere betrokken 
onderdelen van de hoofdstructuur.  

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 / nee 

 
 

JA 

Partijen die niet binnen de hoofdstructuur 
aanwezig zijn, maar via een liaison zitting hebben 
in één van de multidisciplinaire teams hebben 
eveneens via LCMS toegang tot deze gegevens.  

Worden de gegevens langs 
geautomatiseerde weg 
beschikbaar gesteld aan het 
onderdeel dat het totaalbeeld 
bijhoudt? Ja / nee 

 
 

JA 

De backoffice bevolkingszorg stelt het eigen beeld 
middels LCMS beschikbaar aan het onderdeel van 
de hoofdstructuur (OT) dat verantwoordelijk is 
voor het bijhouden van het totaalbeeld van het 
incident.   

 

Artikel 

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 en op het actuele totaalbeeld. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Bo-BZ: zijn besluiten, 
adviezen en opdrachten 
gebaseerd op het actuele 
beeld? 

 
JA 

De door het team genomen besluiten zijn 
gebaseerd op het actuele beeld van de situatie en 
op basis van concrete verzoeken vanuit o.a. het 
OT en de OvD-BZ.    

 

 

Artikel 

Artikel 2.4.4 
In het geval dat een opdracht niet of niet volledig is uitgevoerd, wordt het onderdeel van de 
hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing dat deze opdracht heeft gegeven, 
daarvan op de hoogte gesteld. De opdracht wordt vervolgens in overeenstemming met artikel 
2.4.3 opnieuw geformuleerd. 
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Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Wordt het niet overnemen of 
onvolledig uitvoeren van een 
advies of opdracht 
teruggekoppeld naar de 
opdrachtgever? 

 
N.v.t. 

Dit is tijdens de systeemtest niet van toepassing.  

Wordt het advies of de 
opdracht door de 
opdrachtgever 
geherformuleerd? 

 
N.v.t. 

Dit is tijdens de systeemtest niet van toepassing.  
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6 Regionaal Actiecentrum Communicatie (RAC) 

6.1 Feitelijk verslag verrichtingen RAC 

Alarmering van het RAC start met de opschaling naar GRIP 2. Via de meldkamersystemen 

(pager) worden een coördinator pers en publiek, een hoofd RAC en een omgevingsanalist 

gealarmeerd. De pagers van deze functionarissen gaan om 11:04 uur af. Medewerkers 

worden, door een probleem met het alarmeringssysteem niet gealarmeerd. Om 11:20 

arriveert de communicatie adviseur OT in de RAC ruimte. Deze gaat direct door naar het 

OT en houdt via de WhatsApp contact met het hoofd RAC (en later ook met de 

communicatie adviseur BT). Om 11:46 arriveert het Hoofd RAC. Het Hoofd geeft aan 

contact opgenomen te hebben met het MICK voor extra handjes in het RAC. Om 11:50 uur 

wordt contact opgenomen met een collega Hoofd RAC om af te stemmen over de 

contactgegevens van het lokaal steunpunt communicatie in Beverwijk. Vervolgens wordt 

om 11:53 uur contact opgenomen met de OvD-Bz. In overleg wordt besloten SIS in te 

zetten. Het Hoofd RAC deelt om 12:00 uur in de RAC-WhatsApp groep dat degene die tijd 

en ruimte hebben welkom zijn in het RAC voor extra handjes.  

 

Om 12:00 uur arriveert de Hin. Met het hoofd RAC wordt afgestemd over wat de prioriteit 

heeft in het actiecentrum: eerst LCMS op starten of eerst de ruimte inrichten. De 

omgevingsanalist wordt om 12:05 uur benaderd. Deze werkt op afstand. Om 12:10 uur 

arriveert een tweede Hoofd RAC. Er worden afspraken gemaakt over de rolverdeling. Om 

12:15 uur arriveert de adviseur BT in het team en start het eerste overleg van het RAC. 

Het RAC bestaat gedurende de systeemtest uit de volgende samenstelling: 

 

Functionaris Naam 

Hoofd RAC S. Leguijt - van Dam 

Hoofd Informatie communicatie  M. Smit 

Coördinator Pers en Publiek E. Visser 

Strategisch Communicatie Adviseur (BT) A. Griekspoor 

Strategisch Communicatie Adviseur (BT) ter 

aflossing 

L. van der Linden 

Communicatieadviseur OT M. Fieman 

Omgevingsanalist N. Dooijes 

Extra medewerker RAC E. Steen 

Extra medewerker RAC M. Geerts 

CoPI Persvoorlichter R. Pouw 

 

Overleg RAC 1 (12:15 uur - 12:34 uur) 

In het eerste overleg wordt het incident besproken. Het laatste omgevingsbeeld wordt 

behandeld en er wordt een netwerkanalyse opgesteld. Gesignaleerd wordt dat er op dit 

moment te weinig personen in het RAC zijn en ook wordt de conclusie getrokken dat TATA 

moet aansluiten in het overleg. Er wordt besloten dat de gemeenten de berichtgeving van 

de VRK moeten doorzetten naar hun eigen website en dat de rampenzender ingesteld moet 

worden. Dit wordt echter gezien als bestuurlijk besluit. Er wordt een persnummer ingesteld 

en een kernboodschap geformuleerd die via de website, social media en NL-ALERT gedeeld 

moet worden. Om 12:34 uur eindigt het overleg met de mededeling dat SIS is ingesteld en 

de afspraak dat het volgende overleg om 13:15 uur gaat starten.  

 

Om 12:42 uur sluit een extra OT/BT adviseur aan in het RAC. Deze wordt bijgepraat. Ook 

arriveert iemand die komt ondersteunen. Om 12:50 uur arriveert een extra functionaris in 

het RAC om te ondersteunen. Zij neemt de pers- en publieksvoorlichting voor haar 

rekening. Om 12:55 uur wordt gesignaleerd dat er nog bijna niks vanuit communicatie in 
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LCMS staat. Hier wordt een medewerker voor verantwoordelijk gemaakt. Tegelijkertijd 

vindt afstemming plaats tussen RAC en lokaal steunpunt communicatie in de gemeente 

Velsen.  

 

Tussen 12:00 en 12:30 uur worden meerdere problemen ervaren met het inloggen in de 

eigen CITRIX omgeving en LCMS. Updaten van LCMS loopt hierdoor vertraging op. 

Omstreeks 13:00 uur wordt functioneel beheer LCMS betrokken bij de problemen. Het 

blijkt dat de problemen in de CITRIX omgeving zitten en niet in LCMS. Onder begeleiding 

van de functioneel beheerder LCMS worden de problemen opgelost.  

 

Vanuit het BT komt via de WhatsApp een opdracht binnen. Er moet een statement voor de 

burgemeester worden voorbereid o.b.v. de recente omgevingsanalyse. Om 13:13 uur 

wordt besloten een Q&A-lijst op te stellen naar aanleiding van het incident. De 

communicatieadviseur OT arriveert om 13:20 uur in het RAC. Deze geeft aan via de 

WhatsApp opdrachten te hebben doorgestuurd naar het team. Het team heeft deze 

opdrachten niet gezien en niet opgepakt.  

 

Overleg RAC 2 (13:21 uur - 13:46 uur) 

Om 13:21 uur start het tweede overleg. Er worden handelingsperspectieven gedeeld die 

als input kunnen worden gebruikt voor de informatie naar buiten. Deze informatie is 

afkomstig van de GAGS en van TATA-Steel. Het SIS nummer is gedeeld met Velsen en met 

TATA, maar nog niet met de media en met andere gemeenten. Wel is het nummer via 

Twitter gedeeld. Het RAC geeft als knelpunt aan nog niet in de systemen te kunnen 

inloggen en signaleert hiermee dus niet in de lead te zijn op het gebied van communicatie. 

Om 13:30 uur constateert het team dat er nog mensen in het gebied zijn en dat zij hier 

nog niet goed naar hebben kunnen communiceren. Vervolgens wordt het nieuwe 

omgevingsbeeld besproken. Aan het einde van het overleg wordt een besluit genomen over 

de inhoud van de communicatieboodschap. Het overleg sluit om 13:46 uur af.  

 

Na het overleg blijkt het in het RAC nog niet duidelijk welke burgmeesters er bij de crisis 

betrokken zijn en waar mee moet worden afgestemd. Rond 14:15 uur sluit de systeemtest 

af.  

6.2 Vragen vanuit het toetsingskader 

6.2.1 Alarmering 

Alarmering voor het RAC start om 11:04 uur met de alarmering voor opschaling naar GRIP 

2. Vanuit de meldkamer worden een coördinator pers en publiek, een hoofd RAC 

communicatie en een omgevingsanalist gealarmeerd. Overige functionarissen worden door 

de poule zelf benaderd (via o.a. WhatsApp) om ondersteuning te komen bieden omdat 

vanuit de meldkamer wordt aangegeven dat deze overige functionarissen door een 

probleem met het alarmeringssysteem niet gealarmeerd kunnen worden.   

 

Functionaris basisvereiste Tijd opkomst  Duur na alarmering GRIP 
2 (11:04) 

Hoofd RAC  12:10 uur 66 minuten  

Hoofd Informatie communicatie  12:00 uur 56 minuten (geen 
pagermelding ontvangen) 

Coördinator P&P  11:46 uur 42 minuten 

Strategisch communicatie adviseur  12:15 uur (pas vanaf GRIP 4 – 11:35) 
38 minuten 

Strategisch communicatie adviseur 
(2)  

12:42 uur  

Communicatieadviseur OT  11:20 uur 16 minuten 
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Omgevingsanalist  11:17 uur 15 minuten opstarttijd (op 
afstand)  

 Extra medewerker RAC  12:50 uur 106 minuten (vrije instroom 
– niet automatisch 
gealarmeerd door 

Communicator door fout in 
oefenscript meldkamer) 

Extra medewerker RAC  13:09 uur 125 minuten (vrije instroom 
– niet automatisch 
gealarmeerd door 

Communicator door fout in 
oefenscript meldkamer) 

 

Aanvullende eis 

B1. De alarmering van de gemeentelijke actiecentra begint zo snel mogelijk, doch uiterlijk 
binnen vijf minuten nadat is opgeschaald naar de gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Start uiterlijk binnen vijf minuten de 
alarmering van de gemeentelijke 
actiecentra, wanneer is opgeschaald 
naar het opschalingsniveau voor de 
gemeentelijke processen? 

 
JA 

Alarmering voor het RAC start direct met 
de alarmering voor GRIP 2.  

6.2.2 Opschaling 

Aanvullende eis 

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 
minimumbezetting begonnen te zijn met de werkzaamheden. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Is binnen dertig minuten tenminste 
één leidinggevende van het team 

Voorlichting begonnen met de 
werkzaamheden? 

 
NEE  

(dit is conform 
regionale 

planvorming) 

De opstart van het RAC verloopt 
traag. Het hoofd RAC is om 11:46 uur 

(44 minuten na alarmering)  
aanwezig. Op dit moment is al wel een 
omgevingsanalist op afstand aan het 
werk. De eerste twee medewerkers 
zijn (door problemen met de 
alarmering) om 12:00 uur aanwezig. 
(56 minuten na alarmering) Het 
betreft het Hoofd RAC en het Hoofd 
Informatie van het RAC. Het eerste 
overleg van het RAC vindt plaats om 
12:15 uur (71 minuten na 
alarmering).  

Zijn binnen dertig minuten minimaal 
twee medewerkers van het team 
Voorlichting begonnen met de 
werkzaamheden? 

 
NEE 

(dit is conform 
regionale 

planvorming) 

Is het team Voorlichting binnen 
negentig minuten in de door de regio 
zelf vastgestelde minimale 
samenstelling begonnen met de 
werkzaamheden? 

 
JA 

6.2.3 Organisatie 

Aanvullende eis 

F1. De gemeentelijke actiecentra koppelen aan de Backoffice Bevolkingszorg terug tot welk 
resultaat een ontvangen opdracht of advies heeft geleid. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Koppelen de gemeentelijke 
actiecentra het resultaat van 
ontvangen opdrachten/adviezen 
terug aan de Backoffice 
Bevolkingszorg? 

 
JA 

De lijnen van het RAC lopen binnen de VRK 
direct naar het OT en het BT. De resultaten 
van de ontvangen opdrachten en adviezen 
worden middels de afgevaardigden in 
beide teams teruggekoppeld. Ook is vanuit 
het RAC regelmatig contact met het Lokaal 



Evaluatierapportage systeemtest 2017 

 
 

44 Trimension BV  

Steunpunt Communicatie in Velsen en met 
TATA-Steel. Met het Lokaal Steunpunt 
worden o.a. afspraken gemaakt over het 
plaatsen van berichten op de website.  

 

Aanvullende eis 

G1. De gemeentelijke actiecentra en de Backoffice 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 OT-TB-AC) 
duidelijk en bekend is; e. vergaderingen van de gemeentelijke actiecentra en de Backoffice 
Bevolkingszorg gestructureerd verlopen; f. de effecten van logistieke problemen worden 
geminimaliseerd. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Zijn gemeentefunctionarissen 

bekend met hun taak? 

 

JA 
 

Taken worden in het RAC op basis van de 

expertise van de verschillende 
functionarissen verdeeld en vervolgens 
uitgevoerd.   

Worden uitvoeringsactiviteiten 
tussen verschillende actiecentra 
afgestemd? 

 
JA 

De verschillende activiteiten worden door 
het RAC afgestemd met  andere partijen 
binnen de crisisorganisatie (CoPI, OT, BT, 
Bo-Bz). Ook wordt contact gezocht met 
TATA-Steel om de communicatie af te 
stemmen. Contact heeft meermaals 
plaatsgevonden.  

Gaan medewerkers zelf op zoek naar 
informatie/opdrachten wanneer zij 
deze niet ontvangen? 

 
JA 

Bij binnenkomst meldt iedereen zich bij 
het Hoofd RAC om opdrachten en 
informatie over de stand van zaken te 
ontvangen. Tussentijds gebeurt dit ook 
wanneer zij geen opdrachten ontvangen. 
Echter, omdat het Hoofd vaak zelf druk 
bezig is, resulteert dit niet altijd direct in 
een concrete opdracht. Ook de problemen 
met de ICT systemen zijn hierop van 
invloed. Hierdoor kan niet direct begonnen 

worden met alle acties.  

Is de regionale aansturingsstructuur 
duidelijk en bekend? 

 
JA 

De adviseurs van het RAC kennen de 
regionale aansturingsstructuur. Ze weten 
waar ze heen moeten en welke opdrachten 
door wie moeten worden uitgevoerd. 
Voorbeeld is het vragen om een bestuurlijk 
besluit over het inzetten van de 
rampenzender of het leiding geven vanuit 
het RAC over de communicatieboodschap 
aan de verschillende lokale steunpunten bij 

de gemeenten. 

Verlopen de vergaderingen van de 
gemeentelijke actiecentra en het 
Backoffice Bevolkingszorg 
gestructureerd? 

 
JA 

In de overleggen van het RAC wordt de 
BOB structuur op flipovervel begeleid door 
het tweede Hoofd RAC. Kanttekening is dat 
het tweede overleg langdurig wordt 
onderbroken en dat er te weinig overleg 
plaatsvindt om ook het optreden van het 
team te structureren en niet alleen de 
overleggen zelf. 

Hebben logistieke problemen effect 
op de taakuitvoering? 

 
JA 

Problemen met de inlog op het 
computersysteem (CITRIX omgeving en 
LCMS) vertragen de acties van het RAC 
aanzienlijk.  

Met in achtneming van bovenstaande 
normeringen, worden de taken 
effectief uitgevoerd? 

 
NEE 

Het RAC heeft de taken niet effectief 
uitgevoerd tijdens de systeemtest. Het niet 
effectief uitvoeren van de taken door het 
RAC heeft er o.a. mee te maken dat de 

alarmering van het team niet conform 
procedures is gegaan. Hiernaast kunnen 
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de volgende opmerkingen worden 
gemaakt: 
 

1) Het team kan laat anticiperen 

op het social mediabeeld.  
2) Het team beschikt laat over 

een bezetting waar genoeg 
handjes in zitten om alle taken 
te kunnen uitvoeren en is 
nooit helemaal compleet. 

3) Het team is laat op de hoogte 
van wat er al vanuit de CoPI-
voorlichter gecommuniceerd is 
op social media. Ze lopen 
achter de feiten aan. 

 

 

6.2.4 Informatiemanagement 

Aanvullende eis 

H1. A. De gemeentelijke actiecentra hebben toegang tot een totaalbeeld van de ramp of crisis. 
B. Zo niet, dan ontvangen zij van de Backoffice Bevolkingszorg ten minste de gegevens uit het 
eigen beeld van de Backoffice Bevolkingszorg. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Wordt er een netcentrisch systeem 
gehanteerd waarop ook de 

gemeentelijke actiecentra zijn 
aangesloten? 

 
JA 

Het RAC heeft tijdens de systeemtest 
toegang tot LCMS.  
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7 Beleidsteam (BT) 

7.1 Feitelijk verslag verrichtingen BT 

Alarmering van het BT start om 11:35 uur met de opschaling naar GRIP 4. De volgende 

functionarissen nemen zitting in het BT. Door problemen met het in de systeemtest 

gebruikte alarmeringsscenario is niet iedereen op het zelfde moment gealarmeerd.  

 

Functionaris Naam 

Coördinerend Burgemeester T. Weterings 

Regionaal Commandant Brandweer R. Wevers 

Directeur Publieke Gezondheid M. Somers 

Eenheidsleiding NH Politie R. Van Bree 

Gemeentesecretaris BT W. v.d. Berg 

Informatiemanager A. Zwiers 

Adviseur Communicatie BT A. Griekspoor 

Notulist S. Augustin 

Adviseur OOV BT L. Bouw 

Hoofdofficier van Justitie J. Steenbrink 

Liaison Vitaal (TATA) M. Denys 

Operationeel Leider H. Munneke 

BM Beverwijk F. Ossel 

BM Heemskerk M. Baltus 

BM Velsen F. Dales 

 

Om 12:26 uur wordt de coördinerend burgemeester over de situatie gebrieft door de OL. 

De OL schetst de situatie, de bestrijdingsaanpak en de aanpak op het gebied van 

communicatie. Ook geeft hij aan dat er op dit moment nog geen bestuurlijke vragen 

liggen. De coördinerend burgemeester en de OL spreken af dat de OL om 13:15 uur 

aanwezig is in het BT overleg om daar de laatste stand  van zaken te delen.  

 

BT overleg 1 (12:51 uur - 13:45 uur) 

Het overleg start met een voorstelrondje waarin namen en functies worden gedeeld. 

Vervolgens worden onderlinge afspraken gemaakt en vervolgt het overleg met de 

beeldvorming. De IM schetst om 12:57 uur het totaalbeeld uit LCMS. De liaison van TATA-

Steel geeft een toelichting op de situatie vanuit TATA-perspectief en geeft aan dat een deel 

van het terrein ontruimd is en de medewerkers geëvacueerd zijn. Om 12:59 uur heeft de 

Coördinerend Burgemeester kort overleg met de bestuursvoorzitter van TATA. Hierin wordt 

de laatste informatie gedeeld vanuit TATA. Uit de beeldvormingsronde die hieruit volgt 

blijkt dat: 

- Er blijkbaar verschillende slachtofferbeelden bestaan tussen VRK en TATA. 

- De rampenzender is ingeschakeld. 

 

Ook wordt vervolgens bevestigd dat er 6 dodelijke slachtoffers zijn en dat er is 

opgeschaald naar GRIP 4. Om 13:14 uur komt de OL binnen. De OL vult het door de IM 

geschetste beeld aan. De volgende aanvullingen worden gedaan: 

- De OL geeft aan dat de wolk met gevaarlijke stoffen tot uiterlijk 16.00 uur in het 

gebied is.  

- Het BT beschikt niet over een goed en actueel plot. 

- Er zijn drie onderzoeksinstanties op weg naar het incidentgebied. 

- Op niet al te lange termijn overgang van rampterrein naar plaats delict. 

- De weg naar Wijk aan Zee (Zeeweg) wordt vrijgemaakt en het strandfeest in Wijk 
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aan Zee is afgelast.  

- Geconstateerd wordt dat de WAS-palen niet het gehele gebied onder de pluim 

afdekken. 

- Ook wordt aangevuld dat de scholen gesloten blijven en de kinderen in het 

effectgebied binnen moeten blijven.  

 

Vraag wordt gesteld of het OT weet of er nog mensen in het “bewolkte” gebied zijn en dus 

gevaar lopen of reeds slachtoffer zijn geworden. Uit de beeldvormingsfase komen de 

volgende besluiten naar volgen: 

- Het OT draagt zorg voor het controleren van het gebied waarboven de wolk 

gevaarlijke stoffen hangt. 

- Op verzoek van het OT sluiten van de Velsertunnel/rijksweg en spoortunnel. 

- Als  er vertegenwoordigers van de onderzoeksinstanties aankomen dan moet dat 

worden gemeld aan de CB. 

- BT stemt niet in met het openstellen van de Zeeweg omdat hij dat communicatief 

niet kan uitleggen (i.v.m. het gebied waar de wolk boven hangt). 

 

Om 13:29 uur arriveert de burgemeester van Beverwijk in het BT. Er is op dit moment nog 

geen contact met de burgemeester van Velsen. Om 13:36 uur is de briefing van de OL 

afgerond en gaat hij terug naar het OT. De voorzitter van het BT vat vervolgens de twee 

punten met de grootste prioriteit samen. Dit zijn: 

1. Het organiseren van de nazorg (de gevaarlijke stoffenwolk zou immers om 16:00 

uur uit het gebied zijn). 

2. Communicatie.  

 

De burgemeester van Velsen arriveert om 13:43 uur in het BT. Hij geeft aan dat hij niet 

gealarmeerd is voor GRIP 4. Het BT is vervolgens compleet  en het eerste BT overleg sluit 

om 13:45 uur af.  

 

Na het overleg bespreken de betrokken burgmeesters om 13:52 uur de 

communicatiestrategie. Uitgangspunt hierin is “geen risico nemen, binnen blijven”. Om 

14:22 uur is het persstatement klaar en wordt deze geaccordeerd.   

 

BT overleg 2 (14:24 uur - 14:45 uur) 

Het tweede overleg start om 14:24 uur. De coördinerend burgemeester geeft aan dat het 

overleg wordt voorgezeten door de burgemeester van Velsen. De coördinerend 

burgemeester gaat een persstatement geven. Hij verlaat om 14:28 uur het BT. Vervolgens 

neemt de burgemeester van Velsen het voorzitterschap van het BT over. Hij geeft de IM-er 

het woord om de leden van het BT te briefen over de laatste wijzigingen in het totaalbeeld. 

De OL sluit om 14:29 uur aan bij het BT en vult de IM aan. De OL geeft de volgende 

punten aan: 

- Bevestiging van het slachtofferbeeld. 

- Zeeweg wordt niet vrijgegeven naar Wijk aan Zee. 

- Nazorgtraject wordt opgestart. 

- In het laatste deel van de gevaarlijke stoffenmal (laatste deel van de ‘sigaar’) kan 

het zijn dat mensen niet bereikt zijn. De WAS-palen dekken niet het gehele gebied. 

NL-ALERT is ingezet. Verder zijn er geen middelen ingezet om de mensen te 

bereiken. 

- Vanaf 16:00 uur is het gebied niet meer gevaarlijk. 

- Gebied waar het aanvankelijk het gevaarlijkst was wordt gescand. 

 

Om 14:39 uur wordt de vraag in het BT gesteld hoe deze situatie zich verder kan 

ontwikkelen. De OL geeft aan dat het gebied om 16:00 uur weer vrij is van gevaar. 

Vervolgens wordt geconstateerd dat dan afgeschaald kan worden. Het overleg rond af met 

de opdracht dat er een persconferentie georganiseerd moet worden waarbij de 
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burgemeesters de pers te woord zullen staan en het plan van aanpak nazorg moet worden 

opgepakt in verband met mogelijke onrust onder de inwoners na het incident.  

 

Om 14:45 uur sluit het overleg en eindigt ook de systeemtest.  

7.2 Vragen vanuit het toetsingskader 

7.2.1 Alarmering 

Tijdens de systeemtest in de Veiligheidsregio is een BT opgestart. De systeemtest start 

voor het BT om 11:35 uur met opschaling naar GRIP 4. Door problemen met de 

alarmeringssystemen zijn niet alle functionarissen direct gealarmeerd. De tijden van 

alarmering zijn in de tabel meegenomen.  

 

Functionaris 
basisvereiste 

Tijd opkomst BT Alarmering Duur na 
alarmering 

Coördinerend 
Burgemeester 

12:24 uur 11:34 uur (via AOV-er) 50 minuten 

Burgemeester Beverwijk 13:29 uur 11:37 uur 112 minuten 

Burgemeester Heemskerk 12:42 uur 11:37 uur 65 minuten 

Burgemeester Velsen 13:43 uur Niet gealarmeerd  

Regionaal Commandant 
Brandweer 

12:03 uur 11:52 uur 11 minuten 

Directeur Publieke 
Gezondheid 

11:57 uur 11:37 uur 20 minuten 

Eenheidsleiding NH Politie 12:02 uur 11:37 uur 25 minuten 

Gemeentesecretaris BT 12:13 uur 11:52 uur 36 minuten 

Informatiemanager BT 11:45 uur 11:37 uur 8 minuten 

Adviseur Communicatie 
BT 

12:03 uur 11:37 uur 26 minuten 

Hoofd Officier van justitie 11:54 uur 11:35 uur 19 minuten 

Notulist 11:50 uur 11:37 uur 13 minuten 

Adviseur OOV BT 12:20 uur 11:52 uur 28 minuten 

Operationeel Leider 12:13 uur N.v.t. N.v.t. 

7.2.2 Wet Veiligheidsregio’s 

Artikel 

Artikel 39 
Lid. 2. De voorzitter van de veiligheidsregio roept een regionaal beleidsteam bijeen, dat 
bestaat uit de burgemeesters van de gemeenten die betrokken zijn of dreigen te worden bij de 
ramp of crisis, alsmede uit de hoofdofficier van justitie. De voorzitter van elk direct betrokken 
waterschap wordt uitgenodigd deel uit te maken van het beleidsteam. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Bestaat het regionaal beleidsteam 
uit de burgemeesters van de 
gemeenten die betrokken zijn of 
dreigen te worden bij de ramp of 
crisis? Ja / nee 

 
 

JA 

In het BT zijn de burgemeesters van de 
betrokken gemeenten (Beverwijk, Heemskerk 
en Velsen) aanwezig. Het BT wordt 
voorgezeten door de coördinerend 
burgemeester (burgemeester van 
Haarlemmermeer) 

Bestaat het regionaal beleidsteam 
uit de hoofdofficier van Justitie 
die betrokken is of 

dreigt te worden bij de ramp of 
crisis? Ja / nee 

 
JA 

De Hoofd Officier van Justitie is aanwezig en 
neemt deel aan het BT. 

Wordt de voorzitter van elk 
betrokken waterschap 
uitgenodigd deel uit te maken van 
het beleidsteam? Ja / nee 

 
N.v.t. 

De Dijkgraaf is niet uitgenodigd. Dit is gezien 
het scenario ook niet nodig. 
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Heeft aan het regionaal 
beleidsteam een liaison Vitaal – 
BT deelgenomen? Ja / nee 

 
JA 
 

In het BT is een vertegenwoordiger van TATA-
Steel aanwezig. De liaison vertegenwoordigd 
de belangen van TATA-Steel in het BT.  

7.2.3 Informatiemanagement 

Artikel 

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. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

"Houden alle onderdelen a t/m e 
een eigen beeld bij? Ja/ nee (dit 
dient per onderdeel in de 

evaluatie inzichtelijk te worden): 

   

BT  
JA 

De informatiemanager BT houdt tijdens het 
incident het BT-beeld (besluitenlijst) bij in 
LCMS.  

Heeft het regionaal beleidsteam 
een totaalbeeld ter beschikking 

gekregen? 

 
JA 

Het door het OT opgestelde totaalbeeld is 
door het BT gebruikt om het eigen beeld te 

vormen. Het totaalbeeld wordt door de 
informatiemanager BT opgesteld en 
aangevuld door de OL.   

Is er mede op basis van het 
ontvangen totaalbeeld door het 
(regionaal) beleidsteam een 
besluitenlijst opgesteld? 

 
JA 

Mede op basis van het ontvangen totaalbeeld 
en de toelichting van de OL op basis van dit 
beeld is een besluitenlijst opgesteld.  

 

Artikel 

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 en op het actuele totaalbeeld. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

BT: zijn besluiten, adviezen en 
opdrachten gebaseerd op het 
actuele beeld? 

 
JA 

Besluiten van het BT zijn gebaseerd op het 
actuele beeld van de situatie. Zo krijgt de OL 
de opdracht om het slachtofferbeeld te 
achterhalen wanneer blijkt dat dit niet 
duidelijk is. Ook het afsluiten van de 
Velsertunnel en de spoortunnel is gebaseerd 

op de actuele situatie (ontstaan van een 
verrijkend effectgebied).  

 

Artikel 

Artikel 2.4.4 
In het geval dat een opdracht niet of niet volledig is uitgevoerd, wordt het onderdeel van de 
hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing dat deze opdracht heeft gegeven, 
daarvan op de hoogte gesteld. De opdracht wordt vervolgens in overeenstemming met artikel 
2.4.3 opnieuw geformuleerd. 

Normering Antwoord: Toelichting antwoord 

Wordt het niet overnemen of 
onvolledig uitvoeren van een 
advies of opdracht 
teruggekoppeld naar de 

opdrachtgever? 

 
N.v.t. 

Dit is gedurende de systeemtest niet van 
toepassing.  

Wordt het advies of de opdracht 
door de opdrachtgever 
geherformuleerd? 

N.v.t. Dit is gedurende de systeemtest niet van 
toepassing.  
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8 Resultaten systeemtest 2017 

Dit hoofdstuk bevat de resultaten van de Veiligheidsregio Kennemerland gedurende de 

systeemtest in 2017. De resultaten zijn als score weergegeven per onderdeel van het 

toetsingskader (organisatie, opschaling, alarmering en informatiemanagement). 

8.1 Grafische weergave scores 

Onderstaande grafiek bevat de scores van de Veiligheidsregio. Onder de grafiek staat de 

tabel met de bijbehorende percentages weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderdeel Score 2017 

Organisatie 90,0 % 

Alarmering 100,0% 

Opschaling 76,9% 

Informatiemanagement 77,8% 

Wet Veiligheidsregio’s 100,0% 

 

Rekenmethode 

De scores zijn gebaseerd op de normeringsvragen in het toetsingskader crisisbeheersing. 

Voor iedere ‘ja-score’ wordt een score van ‘1’ toegekend. Voor iedere ‘nee-score’ wordt 

een score van ‘0’ toegekend. Het percentage wordt berekend op basis van de som van de 

‘ja-scores’ gedeeld door het aantal vragen binnen het desbetreffende onderdeel. Bij deze 

berekening worden de vragen waar ‘niet van toepassing’ op gescoord wordt buiten 

beschouwing gelaten.  
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Let op, bij de genoemde scores gaat het om de score van de Veiligheidsregio ten aanzien 

van de basisvereisten die door de wetgever zijn opgesteld. Wanneer een 100% score wordt 

behaald voldoet een Veiligheidsregio aan de basiseis voor het betreffende onderdeel. 

8.2 Voortgang systeemtesten VRK  (2013 - 2017) 

Onderstaande tabel en grafiek bevatten een overzicht van de resultaten van de 

voortgaande systeemtesten (vanaf 2013) ten aanzien van de onderdelen ‘organisatie, 

alarmering, opschaling, informatiemanagement en wet veiligheidsregio’s’.  

 

Onderdeel Score 2013 

(systeemtest) 

Score 2014 

(systeemtest) 

Score 2015 

(systeemtest) 

Score 2016 

(systeemtest en 

incident) 

Score 2017 

(systeemtest) 

Organisatie 73,5% 85,3% 71,4% 96,3% 90,0 % 

Alarmering 83,3% 94,4% 100% 100% 100% 

Opschaling 29,4% 64,3% 41,2% 71,4% 76,9% 

Informatie-

management 

80,0% 72,7% 90,3% 77,8% 77,8% 

Wet 

Veiligheids-

regio’s 

25,0% 25% 100% 100% 100% 
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9 Conclusies en aanbevelingen 

Dit hoofdstuk bevat de belangrijkste conclusies en aanbevelingen naar aanleiding van de 

systeemtest in 2017. De conclusies en aanbevelingen zijn uitgewerkt aan de hand van de 

verschillende onderdelen van het toetsingskader. 

 

Onderdeel Score 2017 

Organisatie 90,0 % 

Alarmering 100,0% 

Opschaling 76,9% 

Informatiemanagement 77,8% 

Wet Veiligheidsregio’s 100,0% 

9.1 Conclusies en aanbevelingen 2017 per onderdeel 

9.1.1 Organisatie 

Op het onderdeel ‘organisatie’ heeft de VRK een score behaald van 90,0%. De 

belangrijkste verbeterpunten bij dit onderdeel zijn te herleiden naar de backoffice 

bevolkingszorg en het RAC.  

 

Advisering backoffice bevolkingszorg 

Gedurende de systeemtest heeft de backoffice bevolkingszorg regelmatig contact gehad 

met de sectie bevolkingszorg en de algemeen commandant bevolkingszorg in het OT en 

met de OvD-Bz in het CoPI. Dit contact was, conform opzet van de backoffice structuur, 

voornamelijk reactief van aard. Het toetsingskader van de IVenJ vereist echter dat de 

backoffice ook een adviserende rol heeft richting de OvD-Bz en/ of richting het OT. De 

backoffice bevolkingszorg heeft gedurende de systeemtest geen adviserende of proactieve 

rol gepakt richting beiden. Advisering had plaats kunnen vinden op het gebied van de 

bijzondere of risicovolle objecten in het effectgebied of over de omgevingsvraagstukken 

m.b.t. milieu en vergunningen (de omgevingsdienst was immers vertegenwoordigd in de 

backoffice).  

 

Het verdient de aanbeveling om als backoffice bevolkingszorg ook een proactieve, 

adviserende houding aan te nemen richting OvD-Bz en OT. Hiermee positioneert het team 

zich prominenter binnen de crisisorganisatie en worden de bevolkingszorg inhoudelijke 

aspecten beter vertegenwoordigd.  

 

Problemen bij het RAC 

Het RAC heeft gedurende de systeemtest problemen ervaren met de alarmering (niet alle 

functionarissen zijn conform plannen gealarmeerd) en met de logistiek (het inloggen in de 

te gebruiken systemen). Deze problemen vertragen het werk van het RAC aanzienlijk en 

zorgt dit ervoor dat: 

1. Het team laat anticipeerde op het social mediabeeld.  

2. Het team laat beschikte over een bezetting waar genoeg handjes in zitten om alle 

taken te kunnen uitvoeren en nooit helemaal compleet is. 

3. Het team laat op de hoogte was van wat er al vanuit de CoPI-voorlichter 

gecommuniceerd is op social media.  

 

Door het laat aanwezig zijn van de RAC-functionarissen in het team, het gebrek aan 

sturing aan de start en de problemen die het team heeft ervaren met alarmering van 

handjes en de systemen liep het RAC gedurende de systeemtest achter de feiten aan het 
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heeft het niet efficiënt kunnen optreden en zijn de taken waar het team voor staat onder 

druk komen te staan.  

 

Het verdient de aanbeveling om zowel de alarmering van de RAC functionarissen als de 

technische systemen waar het team gebruik van maakt nader te beschouwen. Hierin is het 

belangrijk om aan de voorkant te weten dat de systemen werken. Dit is deels een 

verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio (de juiste middelen faciliteren en zorgen voor 

werkende systemen) maar zeker ook een individuele verantwoordelijkheid. Een ieder 

individu is verantwoordelijk om te weten hoe de systemen werken waar tijdens een crisis 

mee gewerkt moeten worden en hier regelmatig (zelf) mee te ‘oefenen’. Hiernaast verdient 

het ook de aanbeveling om de processen binnen het RAC meer te beoefenen. Wanneer 

deze processen meer een automatisme worden voor het team wordt het in geval van 

tegenslag ook makkelijker om hiermee om te gaan.  

9.1.2 Alarmering 

Op het onderdeel ‘alarmering’ heeft de VRK een score behaald van 100%. Complimenten 

hiervoor! De belangrijkste punten waarop de alarmering goed gefunctioneerd heeft zijn de 

taakuitvoering van de CACO en de manier waarop met de opschaling om is gegaan. Deze 

score staat los van de problemen met het alarmeringssysteem die gedurende de 

systeemtest speelde.  

 

Taakuitvoering CACO en opschaling vanuit de meldkamer 

De CACO heeft alle taken die het toetsingskader omschrijft. Dit zijn het vragen, halen en 

brengen van informatie bij de centralisten, het bewaken van het opschalingsniveau en het 

stellen van prioriteiten en doorhakken van knopen. De proactieve houding van de CACO 

zorgde ervoor dat eenheden veilig naar het brongebied konden aanrijden.  

 

Ook de manier waarop met de opschaling naar GRIP 2 en naar GRIP 4 is omgegaan 

verdient een positieve noot. Bij de opschaling naar GRIP 2 ontstond onduidelijkheid over of 

dit wel klopte. De CACO pakte hierin actief de leiding door dit bericht te laten verifiëren. 

Na de verificatie is de alarmering direct uitgezet. De alarmering naar GRIP 4 vond plaats 

op basis van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Toen dit signaal kwam is de eerste 

prioriteit gelegd bij het nemen van maatregelen om de eenheden en de omwonenden te 

informeren over de onveilige situatie. Het daadwerkelijk uitzetten van de alarmering was 

hierin de tweede prioriteit. Ondanks dit vond de alarmering toch plaats binnen de vereiste 

2 minuten.  

 

Complimenten voor de vertoonde werkwijze! 

 

Problemen met het alarmeringssysteem 

Tijdens de systeemtest zijn er problemen met de gebruikte alarmeringssystemen. Dit leidt 

er toe dat de verschillende functionarissen vanuit de brandweerkolom, de bevolkingszorg 

kolom en vanuit het RAC niet op de juiste manier zijn gealarmeerd. Na afloop van de 

systeemtest is uitgebreid onderzocht of dit met een probleem in het alarmeringsscenario te 

maken had of dat het een structureler probleem was. Dit om er zeker van te zijn dat er 

geen problemen zouden zijn bij een daadwerkelijke opschaling. Uit dit onderzoek bleek dat 

de problemen in het gebruikte scenario zaten.  

 

Het verdient de aanbeveling om bij onverwachte oefeningen waarbij de alarmering en 

opkomst van teams een rol speelt de alarmeringssystemen op de ervaren problemen te 

testen en te controleren.  
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9.1.3 Opschaling 

Op het onderdeel ‘opschaling’ heeft de VRK een score behaald van 76,9%. De belangrijkste 

verbeterpunten op het gebied van de opschaling zijn te herleiden naar de wettelijke eisen 

ten aanzien van de opkomst van een aantal functionarissen en het starten van het CoPI. 

Hiernaast is de bekendheid met de planvorming een aandachtspunt voor de backoffice 

bevolkingszorg.  

 

Starten CoPI binnen 30 minuten   

Het eerste CoPI overleg start gedurende de systeemtest om 11:00 uur. Dit is 45 minuten 

na de start van de alarmering (10:15 uur). Hiermee voldoet het CoPI niet aan de gestelde 

eis in het toetsingskader waarin uitgegaan wordt van een norm van 30 minuten. Dat het 

CoPI (te) laat start heeft geen negatieve effecten gehad op de verdere bestrijding van het 

incident. De wel aanwezige OvD-en hebben vanaf het moment dat zij aanwezig zijn 

afgestemd met hun eenheden, met vertegenwoordigers van TATA-Steel en met elkaar om 

zicht een beeld van de situatie te vormen en om acties te coördineren.  Op het moment dat 

de OvD-Bz arriveert bij het CoPI start het eerste CoPI-overleg.  

 

Het verdient de aanbeveling om bij de afzonderlijke OvD-en te benadrukken dat de 

opkomsttijd voor het CoPI 30 minuten betreft. De OvD-Bz is hierin een aandachtspunt. Uit 

de regionale planvorming en afspraken blijkt dat de binnen de VRK vastgestelde 

opkomsttijd van de OvD-Bz 60 minuten is. Dit komt niet overeen met de vastgestelde 

normering van 30 minuten om te starten met het eerste CoPI. Het verdient daarom 

eveneens de aanbeveling om de regionaal gehanteerde opkomsttijd van de OvD-Bz nader 

te beschouwen. 

 

Regionale opkomsttijden RAC corresponderen niet met vereiste opkomsttijden 

Uit eerdere systeemtesten en ook uit deze systeemtest komt naar voren dat de 

gehanteerde regionale opkomsttijden van het RAC niet corresponderen met de wettelijk 

vastgestelde opkomsttijden in het toetsingskader van de IVenJ. De eisen vanuit het 

toetsingskader waarin gesteld wordt dat het Hoofd RAC binnen 30 minuten aanwezig moet 

zijn in het RAC (regionale plannen gaan uit van 45 minuten) en dat het RAC met de eerste 

twee medewerkers binnen 30 minuten gestart moet zijn met het uitvoeren van de 

werkzaamheden (regionale plannen gaan uit van 60 minuten voor het hele team) worden 

gedurende de systeemtest niet gehaald.  

 

Hiernaast worden gedurende de systeemtest de eigen regionale eisen m.b.t. de 

aanwezigheid van het hoofd RAC en het starten van het team ook niet gehaald doordat het 

hoofd RAC na 66 minuten aanwezig is in het team. Deze vertraging, zo blijkt uit onderzoek 

na afloop,  is niet terug te leiden naar de problemen met de alarmeringssystemen. Deze 

problemen zijn wel van toepassing op de alarmering van de ‘handjes’ ter ondersteuning in 

het RAC.  

 

Het verdient de aanbeveling om de opkomsttijden van het RAC nader te beschouwen. Het 

RAC voldeed gedurende de systeemtest niet aan de eigen en aan de wettelijke 

opkomsteisen. Het is belangrijk dat het RAC na alarmering snel kan starten om zo in de 

lead te blijven met de communicatie.  

 

Opkomst backoffice bevolkingszorg 

In de systeemtest was veel onduidelijkheid over de opkomstlocatie van de backoffice 

bevolkingszorg. De regionale planvorming m.b.t. TATA-Steel stelt dat bij alle incidenten op 

het TATA-Steel terrein de backoffice bevolkingszorg ingericht wordt in Velsen. Tijdens de 

systeemtest was het incident op het terrein van TATA-Steel, op het grondgebied van 

Beverwijk. Hierdoor zijn meerdere teamleden van de backoffice eerst naar Beverwijk 

gereden. De onduidelijkheid m.b.t. de opkomstlocatie van de backoffice bevolkingszorg 
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leidt in de systeemtest niet tot het niet halen van de opkomsttijden. Het is echter wel een 

belangrijk aandachtspunt.    

 

Het verdient de aanbeveling om te zorgen dat binnen de bevolkingszorg kolom van de VRK 

de regionale planvorming m.b.t. TATA-Steel beter op het netvlies komt. Op dit moment 

zijn de regionale afspraken t.a.v. incidenten op het TATA-Steel terrein onvoldoende 

bekend.  

9.1.4 Informatiemanagement 

Op het onderdeel ‘informatiemanagement’ heeft de VRK een score behaald van 77,8%.  De 

belangrijkste aandachtspunten met betrekking tot informatiemanagement zijn te herleiden 

naar de wijze waarop het totaalbeeld (situatiebeeld) en het eigen beeld van de 

verschillende teams zijn opgesteld. Hiernaast is ook het binnen 10 minuten delen van 

informatie vanuit het team in LCMS een aandachtspunt.  

 

Opbouw totaalbeeld (situatietabblad)  

Ondanks dat het tijdens de systeemtest opgestelde totaalbeeld veel informatie bevat over 

het incident en overzichtelijk is opgesteld sluit het niet helemaal aan bij de manier waarop 

vanuit het toetsingskader naar het totaalbeeld wordt gekeken. Het totaalbeeld in LCMS 

dient een overzicht of samenvatting te zijn van het desbetreffende incident waarmee het 

BT, maar ook alle andere teams in één oogopslag kunnen zien wat er speelt.  

 

Dit impliceert dat het totaalbeeld een apart opgesteld overzicht van het incident is en niet 

een kopie van delen van informatie uit het OT beeld (dit is immers niet voor alle teams 

even van belang). In artikel 2.4.1 lid 2 van het toetsingskader geeft de Inspectie aan op 

welke manier het totaalbeeld opgesteld dient te worden. Onderstaande figuur geeft dit 

weer.  

Opbouw totaalbeeld (situatietabblad) 

 

1. 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.  

 

2. De hulpverlening, waaronder wordt begrepen: 

- De bestrijdingsmogelijkheden. 

- De bereikbaarheid voor de hulpverlening. 

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

 

3. 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. 

- Overige bedreigingen zoals die voor de vitale belangen, het milieu of de economie, de verwachte 

ontwikkeling ervan en de benodigde hulpverleners en middelen. 

 

4. 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. 
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Het verdient de aanbeveling om de manier waarop het totaalbeeld wordt opgesteld aan te 

passen zodat dit beter aansluit bij de manier waarop een totaalbeeld bedoeld is. Hierin is 

het belangrijk dat 1) de manier waarop het totaalbeeld is opgesteld aansluit bij de in 

bovenstaand figuur geschetste onderwerpen. En dat 2) het totaalbeeld geen kopie meer is 

van de beeld- en oordeelsvorming van één of meerdere teams, maar dat het een 

opzichzelfstaand opgesteld overzicht wordt van het incident3.  

 

Opbouw eigen beeld per team  

Ten aanzien van het eigen beeld per team geldt hetzelfde als wat voor het opgestelde 

totaalbeeld geld. De eigen beelden van CoPI, OT en MICK bevatten veel informatie over 

het incident en over de aanpak hiervan. Deze beelden zijn overzichtelijk opgesteld en zijn 

bedoeld om informatie te delen. Er is echter winst te behalen in de onderwerpen die in dit 

eigen beeld worden besproken. Het eigen beeld van de backoffice bevolkingszorg verdient 

hierin meer informatie. Dit beeld geeft (te) weinig informatie over het incident en wat dit 

voor het team betekent.  

 

Ondanks dat de eigen beelden van de meeste betrokken teams binnen de hoofdstructuur al 

veel informatie bevatten die gedurende het incident gedeeld moet worden is verbetering 

mogelijk. Een belangrijke verbeterslag kan zijn het eigen beeld aan te laten sluiten bij de 

eisen van de IVenJ.  Het eigen beeld per team dient volgens artikel 2.4.2 lid 2 van het 

toetsingskader van de IVenJ de volgende informatie te bevatten: 

1. Beschikbare gegevens over de ontwikkeling van een incident. 

2. Beschikbare gegevens over de effecten van een incident. 

3. De risico’s voor de veiligheid van de hulpverleners in het getroffen gebied. 

4. De risico’s voor de veiligheid van de personen in het getroffen gebied. 

5. De aanpak van het incident. 

6. De daarvoor benodigde middelen. 

7. De daarvoor benodigde mensen. 

 

Door het beeld op te stellen aan de hand van bovenstaande onderwerpen wordt namelijk 

meer aangesloten bij het doel van een eigen beeld: “het bieden van een overzicht waarin 

in één oogopslag duidelijk is wat de situatie is en met welke dilemma’s men te maken 

heeft”.  

 

Het verdient de aanbeveling om de eigen beelden van de afzonderlijke teams binnen de 

hoofdstructuur (met uitzondering van het BT waar dit artikel niet op van toepassing is) aan 

te laten sluiten bij de eisen vanuit het toetsingskader. Hiermee wordt informatie op een 

betere manier geduid en overzichtelijker weergegeven.  

 

Het verwerken van informatie in LCMS binnen 10 minuten 

Een eis m.b.t. informatiemanagement vanuit het toetsingskader van de IVenJ is dat 

informatie binnen 10 minuten nadat het bekend is wordt verwerkt in LCMS. Uit onderzoek 

in LCMS blijkt dat dit niet structureel het geval is bij het OT en bij de backoffice 

bevolkingszorg. Bij de backoffice bevolkingszorg komt dit voort uit de manier waarop LCMS 

gebruikt is binnen het team. LCMS is hier voornamelijk gebruikt om informatie uit te halen 

en niet om informatie mee te delen. Voor het OT heeft dit te maken met het feit dat tijdens 

de overleggen geen informatie in LCMS verwerkt en gedeeld is. Hierdoor ontstaan er 

gedurende het incident periodes waarin bij het team wel (relevante) informatie bekend is, 

maar deze dat deze informatie nog niet wordt doorgegeven aan de andere teams die hier 

misschien wel op zitten te wachten.  

                                                 
3 Een kanttekening die hierbij gemaakt moet worden is dat de regionale werkwijze en de manier 

waarop deze aangeleerd wordt t.a.v. het opstellen van het totaalbeeld op dit moment afwijkt van de 

manier waarop het toetsingskader van de IVenJ dit vereist en bedoeld. 
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Vanuit dit punt komen een tweetal aanbevelingen naar voren. Een eerste aanbeveling is 

om ook gedurende de overleggen van het team informatie te blijven delen met de rest van 

de crisisorganisatie. Dit is immers de grote meerwaarde van netcentrisch werken. Een 

tweede aanbeveling is om binnen de backoffice bevolkingszorg ook voldoende bewustzijn 

te creëren m.b.t. het belang van het delen van informatie met de rest van de 

crisisorganisatie.  

9.1.5 Wet Veiligheidsregio’s  

Op het onderdeel ‘wet Veiligheidsregio’s’ heeft de VRK een score behaald van 100%. 

Binnen dit onderdeel vallen punten die van toepassing zijn op het BT en dan met name de 

samenstelling van dit team. Gedurende de systeemtest bestond het BT uit de 

functionarissen die, gezien dit incident, in het BT diende te zitten. Hieruit komen geen 

aandachtspunten naar voren.   
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Bijlage A  Overzicht verbeterpunten systeemtest 2016 t.a.v. 
2017 

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de verbeterpunten uit 2016 en of deze in 2017 

ook van toepassing waren. Deze verbeterpunten zijn ingedeeld naar de onderwerpen van 

het toetsingskader van de IVenJ. 

 

Onderwerp Verbeterpunt Van toepassing in 2017? 

Organisatie Samenstelling backoffice 

bevolkingszorg voldeed niet aan 

de vereiste samenstelling. 

Nee, dit is niet van 

toepassing tijdens de 

systeemtest in 2017. 

Samenstelling RAC voldeed niet 

aan de vereiste samenstelling. 

Nee, dit is niet van 

toepassing tijdens de 

systeemtest in 2017. 

Opschaling Opkomsttijd van de 

communicatieadviseur OT 

voldeed niet aan de (wettelijk) 

vereiste opkomsttijd van 30 

minuten. 

Nee, dit is niet van 

toepassing tijdens de 

systeemtest in 2017. 

Aanwezigheid van het Hoofd 

Lokaal Steunpunt in de 

backoffice bevolkingszorg. 

Nee, dit is niet van 

toepassing tijdens de 

systeemtest in 2017. 

Opkomsttijd van het Hoofd RAC 

voldeed niet aan de (wettelijk) 

vereiste opkomsttijd van 30 

minuten. 

Ja, ook in 2017 is dit van 

toepassing.  

Starten van twee medewerkers 

van het RAC binnen 30 minuten 

na alarmering. 

Ja, ook in 2017 is dit van 

toepassing. 

Alarmering Geen verbeterpunten. Nee, ook in 2017 waren er 

geen verbeterpunten. 

Informatiemanagement De samenstelling van het 

totaalbeeld voldeed niet aan de 

(wettelijk) vereiste 

samenstelling. 

Ja, ook in 2017 is dit van 

toepassing. 

De samenstelling van het eigen 

beeld van de verschillende 

teams voldeed niet aan de 

(wettelijk) vereiste 

samenstelling. 

Ja, ook in 2017 is dit van 

toepassing. 

Wet Veiligheidsregio’s  Geen verbeterpunten Nee, ook in 2017 waren er 

geen verbeterpunten. 
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Bijlage B  Afkortingenlijst 

AC  Actiecentrum  

AGS Adviseur Gevaarlijke Stoffen 

BT  Beleidsteam  

BO-BZ Backoffice Bevolkingszorg 

CACO  Calamiteitencoördinator  

CoPI  Commando Plaats Incident  

GAGS Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen 

GHOR  Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie 

in de Regio  

Grootschalig alarmeren  Het moment dat GRIP opschaling wordt 

afgekondigd.  

MICK  Meldkamer  

MPC Multidisciplinair Proces Coördinator (CACO) 

MPL Meetplan leider 

GMS  Geïntegreerd Meldkamer Systeem  

GRIP  Gecoördineerde Regionale 

Incidentenbestrijdingsprocedure  

IM / ICO  Informatiemanager/ Informatie 

coördinator  

IVenJ  Inspectie Veiligheid en Justitie  

LC Leider CoPI 

LCMS  Landelijk Crisis Management Systeem  

LOCC  Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum  

OL  Operationeel Leider  

PSHOR  Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen 

en Rampen  

OT  Operationeel Team  

RWS  Rijkswaterstaat  

RAC  Regionaal Actiecentrum Communicatie  

SIS  Slachtoffer Informatie Systematiek  

VR  Veiligheidsregio  

 

 

 


