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1. Doel agendering:

Beeldvorming (ter 
informatie)
Oordeelsvorming (ter 
bespreking)
Besluitvorming X

2. Probleem- / vraagstelling:
Voor u liggen de rapportages van de systeemoefeningen 2016 en 
2017. Het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de rampenbestrijding 
is primair een regionale verantwoordelijkheid. De VRK huurt voor de 
voorbereiding, uitvoering en evaluatie een extern bureau in. Deze stelt 
- op basis van (externe) waarneming -  een conceptverslag op van de 
feiten, gebaseerd op het toetsingskader van de Inspectie VenJ. Dit 
feitenrelaas wordt voor hoor en wederhoor voorgelegd aan de 
deelnemers. Ook wordt deze aangeboden aan de Inspectie VenJ ter 
validatie. Op basis van het (aangepaste) feitenrelaas worden de 
voorlopige conclusies en aanbevelingen geformuleerd. Dit verslag 
wordt wederom voor hoor en wederhoor voorgelegd aan de regio. 
Daarna wordt de definitieve evaluatierapportage aangeboden aan de 
regio. 

Omdat de aanbieding van de definitieve evaluatierapportages van de 
systeemoefeningen 2016 en 2017 in tijd niet ver uit elkaar liggen, 
worden deze tegelijkertijd aangeboden aan het bestuur.

Systeemoefening 2016 op donderdag 10 november
Op donderdag 10 november jl. werd de jaarlijkse systeemoefening 
georganiseerd voor de crisisorganisatie. De oefening was al gestart 
toen er een melding kwam van een verdacht pakketje op Schiphol en 
er werd opgeschaald naar GRIP 2. De systeemoefening werd gestaakt, 
mede omdat een aantal deelnemers aan de oefening piketdienst had. 
De waarnemers van de Inspectie van Veiligheid en Justitie (IVenJ) 
hebben meegekeken bij de afhandeling van het incident op Schiphol. 
 
In overleg met IVenJ wordt het GRIP 2 incident op Schiphol beschouwd 
als systeemoefening. Er is op voldoende punten voldaan aan het 
toetsingskader. Ook omdat er in 2016 twee alarmerings- en 
opkomstoefeningen zijn georganiseerd. Daarnaast werd het niet 
haalbaar geacht de oefening opnieuw te organiseren in 2016. Er was 
sprake van overmacht.

In het BCOV van 19 december 2016 heeft het DB medegedeeld hoe 
met deze bijzondere situatie in 2017 zou worden omgegaan.
 
Systeemoefening 2017 op donderdag 2 februari 2017
In lijn met de bestuurlijke afspraak vond op 2 februari een onverwachte 
systeemoefening plaats, die de VRK in samenwerking met Tata Steel 
had voorbereid. Het scenario was gebaseerd op het huidige RBP Tata 
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Steel (2012) waarbij werd opgeschaald naar GRIP 4. 
 

Scores systeemtesten VRK

Onderdeel1 2013 2014 2015 2016 2017 
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 vr’s 25,0% 25% 100% 100% 100%

Bovengenoemde tabel laat door de jaren heen een stijgende lijn zien. 
Dit betekent dat de VRK grotendeels voldoet aan de basisvereisten, die 
door de wetgever zijn opgesteld. 

Uit de evaluatierapportages van beide systeemoefeningen zijn de 
belangrijkste aandachtspunten voor de VRK per onderdeel 
weergegeven, met daarbij een korte reactie vanuit de kolommen.

Organisatie
Het belangrijkste aandachtspunt betreft de samenstelling van de 
backoffice bevolkingszorg, die niet structureel uit – de wettelijk vereiste 
– minimale  bezetting bestaat. Hiernaast zijn er tussen de afzonderlijke 
gemeenten verschillen in de samenstelling. Doordat de aansturing en 
coördinatie van de backoffice regionaal geregeld zijn, kan dit mogelijk 
voor onduidelijkheden zorgen.
Het toetsingskader van de IVenJ vereist dat de backoffice een 
adviserende rol heeft richting de OvD-Bz en/of richting het OT. Deze rol 
wordt niet voldoende opgepakt. Het team zou zich hiermee 
prominenter binnen de crisisorganisatie kunnen positioneren waardoor 
de bevolkingszorg inhoudelijke aspecten beter worden 
vertegenwoordigd.

De regio Kennemerland wijkt bewust af op een aantal onderdelen van 
het algemeen geldende kader. 
Naar aanleiding van het rapport ‘Bevolkingszorg op orde’ van de 
commissie Bruijnooge en ervaringen uit de praktijk is in de 
Veiligheidsregio Kennemerland een eigen visie op Bevolkingszorg 
ontwikkeld. De crisisorganisatie voor Bevolkingszorg is op basis van 
deze visie ingericht. Als gevolg hiervan wijkt het hoofdproces 
Bevolkingszorg en  de hoofdstructuur op sommige punten af van het 
Besluit Veiligheidsregio’s. Gezien het bovenstaande wordt er in de 
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Veiligheidsregio Kennemerland niet gewerkt met een lokaal Team 
Bevolkingszorg (TBZ).
Het Besluit Veiligheidsregio’s spreekt in artikel 2.1.3 over een team dat 
wordt geleid door één persoon, een informatiemanager heeft en één 
persoon die de voorlichting coördineert. De in onze regio ingerichte 
Back Office is niet naar de letter van de wet een team Bevolkingszorg, 
maar heeft wel hetzelfde doel, zijnde het aansturen van de processen 
Bevolkingszorg. Procedureel wijkt dit af van het Besluit 
veiligheidsregio’s, maar het resultaat is in geest van de wet– en 
regelgeving over inrichting van rampenbestrijding en crisisbeheersing

Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie (RAC)
Systeemoefening 2016; Tijdens het incident op Schiphol overlegt het 
RAC gestructureerd en efficiënt. Hierdoor weet iedereen wat het doel 
was en wat er gedaan moet worden. Hiervoor zijn ook complimenten 
gegeven in de rapportage.
Opkomsttijden zijn volgens het toetsingskader een aandachtspunt; ze 
voldoen niet aan de basisvereisten, maar wel aan de regionale 
vereisten. Het Hoofd RAC controleert de voortgang van de uitgezette 
acties en overlegt gestructureerd conform de BOB-structuur. Er zijn 
geen problemen geconstateerd m.b.t. de buitenwereld naar binnen 
halen. Met name het RAC zorgt op dit punt voor veel input in de 
multidisciplinaire overleggen. Het RAC heeft gedurende het incident op 
Schiphol efficiënt en effectief gewerkt.

Systeemoefening 2017; De alarmering van het RAC is niet geheel 
conform de procedures gedaan; één kernfunctionaris is niet 
gealarmeerd en de alarmering van de ‘handjes’ ter ondersteuning in 
het RAC zijn te herleiden naar de problemen met de 
alarmeringssystemen. De opstart van het RAC is, mede daardoor, 
traag. 
De lijnen van het RAC lopen binnen de VRK direct naar het OT en het 
BT. Ook is vanuit het RAC regelmatig contact met het Lokaal Steunpunt 
Communicatie in Velsen, de omgevingsanalist en met TATA-Steel. 

Als gevolg van problemen in de alarmering, ICT en bezetting (extra 
handjes) heeft het hoofd RAC niet voldoende gelegenheid gehad om 
overzicht te houden en de acties te bewaken. Deze problemen 
vertragen de acties van het RAC aanzienlijk. Het RAC heeft daardoor de 
taken niet effectief uitgevoerd tijdens de systeemtest 2017. 

Alarmering
Het MICK (en daarmee de MPC-er) heeft tijdens beide 
systeemoefeningen voldaan aan de in het toetsingskader gestelde 
eisen. 
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Op enig moment tijdens de systeemoefening 2017 bleek dat er bij de 
opschaling naar GRIP 2 en GRIP 4 bepaalde functionarissen niet werden 
gealarmeerd. Nadat de fout geconstateerd werd, heeft de oefenleiding 
op de meldkamer de betreffende functionarissen c.q. teams alsnog 
laten alarmeren. Over de oorzaak en achtergrond hiervan verklaart de 
meldkamer dat het maken van een multidisciplinair oefenscenario een 
complexe aangelegenheid is, waarin er veel variabelen een rol spelen 
en elkaar kunnen beïnvloeden.  In de opzet van het oefenscenario voor 
deze systeemtest zijn bepaalde functionarissen (brandweer en 
gemeente) per abuis niet opgenomen, waardoor ze niet gealarmeerd 
zijn in de oefenomgeving. De operationele omgeving is niet beïnvloed 
geweest door de knelpunten, die tijdens de systeemtest naar voren 
kwamen.

Opschaling 
De belangrijkste aandachtspunten komen voort uit het niet voldoen 
aan de wettelijk vereiste opkomsttijden van een aantal functionarissen 
binnen het RAC en in het CoPI.  Voor het RAC  zijn de regionale 
opkomsttijden ruimer dan de wettelijke opkomsttijden. De eisen vanuit 
het toetsingskader stellen 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). Deze 
opkomsttijden worden gedurende de systeemtest niet gehaald.
Voor het CoPI is de OvD-BZ 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.

Informatiemanagement
De belangrijkste aandachtspunten komen voort uit de manier waarop 
het totaalbeeld (situatietabblad) en het eigen beeld van het CoPI en 
het OT in LCMS zijn ingevuld.
De samenstelling van het totaalbeeld voldeed deels aan de eis die in 
het toetsingskader staat verwoord. Er is echter winst te behalen in de 
onderwerpen die in dit eigen beeld worden besproken. 

Benadrukt wordt dat de werkwijze vanuit het IFV en de manier waarop 
deze in de landelijke opleiding 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 bedoelt. Geconstateerd 
wordt dat het toetsingskader niet toereikend is, gezien de 
ontwikkelingen in het netcentrisch werken in de Veiligheidsregio.

Bovendien blijkt dat niet wordt voldaan aan de eis dat informatie 
binnen 10 minuten, nadat het bekend is, wordt verwerkt in LCMS. Uit 
onderzoek in LCMS blijkt dat dit het geval is bij het OT en bij de 
backoffice bevolkingszorg. Bij de backoffice bevolkingszorg komt dit 
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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. Bij het OT is in één overleg de informatie niet 
tussentijds gedeeld. 

Lerende organisatie
De wens bestaat om een hoger leerrendement te halen uit de 
systeemoefeningen. Voorafgaand aan de oefening zijn dan ook extra 
leerdoelen geformuleerd, bovenop het toetsingskader van de Inspectie 
VenJ dat als uitgangspunt dient. Omdat het toetsingskader niet van 
toepassing is op Tata Steel, maken zij geen onderdeel uit van de 
rapportage. Er is separaat geëvalueerd met Tata Steel en het verslag 
daarvan is bijgevoegd.

Het is aan het bestuur te bepalen of de eindrapporten van de 
systeemoefeningen (incl. de alamerings- en opkomstoefeningen 2016 
en evaluatieverslag Tata Steel) worden aangeboden aan de Inspectie 
IVenJ.  Hiertegen bestaat geen bezwaar.

3.Achtergrondinformatie
Het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de rampenbestrijding is 
primair een regionale verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid 
is expliciet wettelijk verankerd in artikel 2.5.1 van het Besluit 
veiligheidsregio’s. Hierin is bepaald dat het bestuur van de 
veiligheidsregio zorg draagt voor een jaarlijkse oefening van de 
hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. De 
toelichting op dit artikel geeft aan dat met deze jaarlijkse realistische 
oefening het functioneren van de hoofdstructuur in zijn geheel wordt 
beproefd. 

Naast deze wettelijk verplichte toets kan de Inspectie VenJ ook gebruik 
maken van evaluaties van GRIP 3 en 4-incidenten om de voortgang van 
de kwaliteitsverbetering van de crisisorganisatie in de regio 
Kennemerland inzichtelijk te maken. Het gebruik van informatie uit 
incidenten ten behoeve van de Staat van de rampenbestrijding 
betekent overigens niet dat hiermee de wettelijke jaarlijkse 
oefenverplichting vervalt. Deze verplichting staat los van de 
incidentevaluatie.
Indien sprake is van een daadwerkelijk incident vanaf GRIP 3, waarbij 
de gehele hoofdstructuur is betrokken en die vakkundig is geëvalueerd, 
kan deze worden aangemerkt als een dat jaar gehouden 
systeemoefening. De met de systeemoefening beoogde toetsing heeft 
dan dat jaar immers plaatsgevonden.

4. Voorstel / te nemen besluit:

1. In te stemmen met aanbieding van het eindrapport van de 
systeemoefening 2016 (incl. de alarmerings- en 
opkomstoefeningen) aan de Inspectie VenJ
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2. In te stemmen met aanbieding van het eindrapport van de 
systeemoefening 2017 aan de Inspectie VenJ.

3. Kennis te nemen van de evaluatierapportage van Tata Steel.

 5. vervolgtraject
Het DB heeft op 30 maart de directie opdracht gegeven om voor de 
zomer een verbeteraanpak van de bestuurlijk relevante leerpunten te 
presenteren.

4. Bijlagen:
- Eindrapport systeemoefening 2016, incl. alarmerings- en 

opkomstoefeningen.
- Eindrapport systemoefening 2017, incl. evaluatie oefendoelen 

Tata Steel
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