gemeente

Haarlemmermeer

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
Hoofddorp
Telefoon 0900 1852
Telefax 023 56395 50

Cluster
Contactpersoon
Telefoon

Veiligheid
N.Jordan
0900 1852

Uw brief
Ons kenmerk
Bijlage(n)

Onderwerp

X.2018.05198
Overall-evaluatie (effecten) stroomstoring Schiphol 29
april 2018
Evaluatie (effecten) stroomstoring Schiphol 29 april
2018

Hoofddorp

- 9 JULI 2018

Geachte heer, mevrouw,
Inleiding
Op 4 mei jl. bent u per brief (met kenmerknummer X.2018.02596) geïnformeerd over het
(gedeeltelijk/landzijdig) afsluiten van Schiphol na de uitval van incheck-functionaliteiten.
Wij hebben aangekondigd u te informeren over de uitkomsten van de evaluaties van
betrokken organisaties, zodra deze gereed zijn. Inmiddels zijn de evaluaties afgerond en
is, onder onze regie, met de betrokken partijen een gezamenlijke evaluatie opgesteld. In
deze brief leest u de belangrijkste evaluatiepunten en aanbevelingen die uit deze
bijeenkomsten gekomen zijn.
Wij, de Veiligheidsregio Kennemerland (hierna: VRK), de Koninklijke Marechaussee
(hierna: KMar) en Amsterdam Airport Schiphol (hierna: AAS) hebben een eigen evaluatie
uitgevoerd naar de gebeurtenissen die op zondag 29 april 2018 plaatsvonden.
Vervolgens heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden onder leiding van het
onafhankelijke COT (Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement) met de hierboven
genoemde partners, aangevuld met: de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, het
Openbaar Ministerie en de Nationale Politie, om tot een gezamenlijke evaluatie te komen.
Achtergrondinformatie
De stroomstoring en uitval van inchecksystemen ontstond in het begin van de nacht.
Tegelijk werd in verband met de meivakantie vanaf de vroege ochtend een extra grote
toestroom van passagiers verwacht.
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Bij de beheersing van de effecten kwamen daarmee ook dilemma’s naar voren, zoals de
wens om toegangswegen af te sluiten om de drukte op Schiphol niet verder te laten
toenemen. Het neveneffect evenwel was dat personeel, dat noodzakelijk was om de
grote passagiersstroom mee op te vangen en af te handelen, daarmee ook niet naar de
luchthaven kon komen.
Ondanks de grote opgave voor alle betrokken partijen waren binnen relatief korte tijd de
grootste problemen verholpen, zonder dat zich noemenswaardige daadwerkelijke
incidenten hebben voorgedaan. De betrokken functionarissen hebben in bijzondere
omstandigheden gedaan wat nodig is, vanuit een onzekere situatie. De in deze evaluatie
benoemde leerpunten moeten in dat licht worden gezien. De uitkomst en de genomen
maatregelen waren, ook zonder de leerpunten die uit de evaluatie bleken, waarschijnlijk
hetzelfde geweest.
Deze overall-evaluatie is op hoofdlijnen en heeft betrekking op de belangrijkste aspecten
die bij deze calamiteit naar voren kwamen. De evaluatie is geen vervanging van de
evaluaties en evaluatiepunten van de individuele partners. Het voornaamste doel van de
gezamenlijke evaluatie is om te leren van het incident en waar mogelijk zorgen voor
verbeteringen in de toekomst.
Voor een uitgebreidere weergave verwijzen wij naar de bijlage met de overall-evaluatie.
Evaluatiepunten
Hieronder volgen korte uiteenzettingen van de belangrijkste evaluatiepunten met daarbij
de door de (in de inleiding genoemde) partners gedeelde aanbeveling.
Denken in scenario’s
Aandacht voor consequenties van situaties en besluiten is evident en helpt om te bepalen
wie, wanneer in stelling moeten worden gebracht. Ogenschijnlijk (initieel) interne
verstoringen van bedrijfsprocessen kunnen (grote) uitstraling en effecten hebben op de
openbare orde en veiligheid en mobiliteit op de luchthaven en de omgeving.
Gedeelde aanbeveling 1: Denken in scenario’s en impact
Het verdient aanbeveling om bij het denken in scenario’s beter de impact op
de omgeving van Schiphol in beeld te houden. Alle crisisorganisaties hebben
de verantwoordelijkheid om na te denken over (mogelijke) effecten van het
incident en maatregelen op de eigen processen en de processen van de
andere organisaties die (mogelijk) een rol hebben. Bij verstrekte informatie
tijdens incidenten is het nodig door te vragen in het kader van scenario’s en
effecten. Ook verdient het aanbeveling om vooraf te zorgen voor meer
‘awareness’ bij crisisorganisaties die een rol kunnen vervullen tijdens
incidenten op Schiphol. En daarbij te zorgen voor meer inzicht bij publieke en
private partijen (Schiphol, luchtvaartmaatschappijen, overheidsinstanties) in
eikaars processen in het kader van crisisbeheersing op de luchthaven._____
Opschaling
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Er had eerder opgeschaald kunnen en moeten worden. Een tijdige opschaling had
geïnitieerd kunnen worden vanuit diverse betrokken partijen: AAS, KMar, gemeente en
VRK. AAS kan daarbij via de VRK, KMar of gemeente verzoeken om GRIP. Cruciaal
daarbij is ook een tijdige en volledige informatievoorziening voor het verkrijgen van het
juiste beeld, waardoor alle betrokken partijen in de gelegenheid worden gesteld om
vroegtijdig zelf te bepalen of opschaling noodzakelijk is.
Vroegtijdig GRIP 2 (al dan niet gevolgd door GRIP 3) was een adequaat
opschalingsniveau geweest, omdat het in een dergelijk scenario vooral gaat om het
beheersen van de effecten op Schiphol en de omgeving.

Gedeelde aanbeveling 2: Eerder opschalen in een soortgelijk scenario
Gekoppeld aan bovenstaande aanbeveling is de aanbeveling aan alle partners
om aandacht te hebben voor het vroegtijdig betrekken en opschalen van de
regionale crisisorganisatie. Opschaling past bij een verstoring op Schiphol die
(mogelijk) tot effecten kan leiden op de openbare orde en veiligheid of
mobiliteit in de omgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de partijen om
met tijdige en duidelijke informatie te zorgen voor één gedeeld beeld.
Afhankelijk van de situatie kan het niveau van de opschaling worden bepaald,
gebruikmakend van de flexibiliteit van de crisisorganisatie. Het Actiecentrum
Mobiliteit moet bij scenario’s met (mogelijk) grote mobiliteitsproblemen op
Schiphol en in de omgeving standaard door de KMar geactiveerd worden.

Informatiedeling
Er is niet tijdig, rechtstreeks en volledig informatie gedeeld en uitgevraagd door alle
primaire betrokken partijen, waardoor eerder geanticipeerd en gereageerd had kunnen
worden vanuit een gedeeld beeld en in het kader van eigen taken en processen. Er was
niet op alle momenten een rechtstreekse informatielijn tussen AAS, ons en VRK. Alle
informatie vanuit de CVO werd gegeven via de KMar. De KMar was bij dit incident vanuit
haar taakstelling eigenlijk primair leidend in de processen ‘openbare orde en veiligheid’
en ‘mobiliteit’ en moet vanuit die hoedanigheid de burgemeester als haar gezagsorgaan
informeren en adviseren. Dit proces is telefonisch via de gemeente (cluster Veiligheid)
verlopen, waarbij het afsluiten van de toegangswegen echter pas nadat het besluit was
genomen is medegedeeld aan de gemeente. Beter was er (ook) een directe informatielijn
geweest tussen AAS (CVO) en ons en de VRK, zodat direct en integraal informatie over
alle aspecten gedeeld kon worden en overwegingen en scenario’s besproken hadden
kunnen worden. De gemeente (cluster Veiligheid) is altijd (conform vastgelegde
afspraken) op afroep beschikbaar voor deelname aan de CVO. Zowel AAS als wij
hebben geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.
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Gedeelde aanbeveling 3: Tijdig informeren, informatielijnen uitwerken
Om alle partijen in de gelegenheid te stellen te kunnen reageren en
anticiperen op de bij hen bekende informatie en vanuit een gedeeld beeld,
moeten de partijen informatie tijdig en zoveel mogelijk rechtstreeks delen.
De afgesproken werkwijze voor informatiedeling tussen AAS, gemeente en
VRK moeten worden gevolgd en versterkt, waar nodig door het aansluiten van
een vertegenwoordiger van de gemeente Haarlemmermeer in de GVO. Ook
voor het eerder informeren van de overige verkeerspartners door de KMar in
het kader van de mobiliteitsproblemen moet aandacht zijn. Naast de
operationele informatielijnen binnen de crisisorganisatie, kunnen ook de lijnen
op bestuurlijk- en directieniveau nader beschouwd worden. In bestuurlijke
contacten kunnen onder meer doelen en uitgangspunten worden bekrachtigd.

Crisisbestrijdingsplan Schiphol
De vraag is of het Crisisbestrijdingsplan-Schiphol (CBP-S) voldoende toereikend is voor
scenario’s als deze. Uiteraard zijn vele verstoringen in het bedrijfsproces mogelijk,
waarvoor de CVO bijeenkomt, maar waarvoor geen opschaling nodig is.
In de planvorming moeten we verstarring en planfixatie voorkomen en tegelijkertijd
moeten er voldoende handvatten zijn voor betrokken partners. Operationele
functionarissen moeten kunnen blijven handelen. Het gaat om de verstoringen die leiden
tot effecten voor de omgeving van Schiphol en op het gebied van openbare orde en
veiligheid.
De huidige planvorming wordt nader beschouwd om vast te stellen of deze helder of
expliciet genoeg is voor situaties als op 29 april jl.
Gedeelde aanbeveling 4: Aanvulling CBP-S
Gelet op de potentieel grote effecten op de directe omgeving van de
luchthaven, op het gebied van bijvoorbeeld openbare orde en veiligheid en de
mobiliteit, verdient het de overweging om het Crisisbestrijdingsplan-Schiphol
(CBP-S) nader uit te werken op het gebied van scenario’s met die effecten.
Hierbij dient onderzocht te worden welke verstoringen met grote effecten op
de omgeving op hoofdlijnen mogelijk zijn, welke aandachtspunten daarbij
gelden en welke ‘triggers’ daarbij van belang zijn om vroegtijdig te kunnen
bepalen of opschaling nodig is. Daarbij rekening houdend met het feit dat niet
iedere verstoring opschaling rechtvaardigt.___________________________
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Afsluiting toegang(swegen) tot Schiphol
Door het uitvallen van inchecksystemen en daardoor het uitvallen van vluchten, konden
passagiers niet doorstromen. Na afweging van verschillende scenario’s (afsluiting
gebouw, gedeeltelijke afsluiting wegen, gehele landzijdige afsluiting) is, op voorspraak
van de KMar, vanuit veiligheidsoogpunt in de CVO besloten tot landzijdige afsluiting van
de luchthaven, met impact op de omgeving tot gevolg. De overige (verkeers)partners
hadden door de KMar en AAS (eerder) geïnformeerd moeten worden, in het kader van de
mobiliteitsproblemen en het uitwerken van maatregelen om wegen af te sluiten. Vanuit
operationele en acute noodzaak kan de KMar dit soort verkeersmaatregelen in het licht
van veiligheid zelf nemen.
Als er tijd is, zullen dit soort besluiten afgestemd moeten worden met de betrokken
(verkeers)partners en zal de burgemeester betrokken moeten worden, gezien de impact
van de maatregelen. Eerdere, gezamenlijke beeldvorming door tijdige opschaling en
hieraan gekoppeld direct contact tussen partners, zou er voor hebben kunnen zorgen dat
dit mogelijke besluit eerder samen was doordacht en besproken
Gedeelde aanbeveling 5: Actiecentrum Mobiliteit (ACM) standaard activeren
en verkeerscirculatieplan actualiseren en aanvullen:
Het is aan te bevelen om het ACM bij grote mobiliteitsproblemen of de kans
daarop, standaard te activeren, zodat het zich kan richten op het voorkomen,
beheersen of verhelpen van deze problemen. Hierbij dient gekeken te worden
naar mobiliteit op zowel Schiphol als in de omgeving van Schiphol en samen
met alle verkeerspartners die een rol spelen. Het verkeerscirculatieplan, dient
op korte termijn geactualiseerd, aangevuld en vastgesteld te worden en ook
geënt te zijn op grootschalige verkeerssituaties of de kans daarop. Het is
belangrijk dat het verkeerscirculatieplan ook handelingsperspectieven biedt.

Communicatie
Alle partijen hebben vanuit de eigen verantwoordelijkheid gecommuniceerd. Wanneer de
regionale crisisorganisatie (inclusief taakorganisatie crisiscommunicatie met Regionaal
Actiecentrum Crisiscommunicatie; RAC) eerder was betrokken, had dit ook bijgedragen
aan een beter afgestemde en tijdige communicatieboodschap. Het RAC had dan eerder
de regie hierop kunnen pakken. Juist bij dit soort incidenten op Schiphol, met effecten op
de omgeving, is regie op de afstemming van de communicatieboodschap cruciaal.
Mensen thuis of al op weg naar Schiphol kregen niet tijdig door dat het geen zin had om
de reis voort te zetten, terwijl AAS al had gecommuniceerd dat niet meer ingecheckt kon
worden en vluchten waren uitgevallen.
Ook na de GRIP-fase had het RAC kunnen voorzien in de regierol. Het RAC werd echter
opgeheven nadat afgeschaald werd naar GRIP 0 en overdracht heeft niet goed
plaatsgevonden.
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Gedeelde aanbeveling 6: Regierol RAC en tijdige communicatie naar reizigers
borgen
Gekoppeld aan de aanbeveling over tijdige opschaling, past bij een situatie
met grote (externe) impact een regierol voor het RAC op de
communicatie(boodschap). In de werkwijze van het RAC en partners is het
aan te bevelen deze regierol te benadrukken. Het RAC en partners moeten
elkaar snel kunnen bereiken en het afstemmen prioriteit geven. Hier kunnen
betere afspraken over worden gemaakt in de voorbereiding.
Tot het moment (GRIP 2 of hoger) dat het RAC in functie is, communiceren
alle betrokken partijen (in onderlinge afstemming) vanuit hun eigen
verantwoordelijkheid, naar hun betreffende doelgroepen. Het is goed om
vooraf nog betere afspraken te maken over wie, wat en wanneer
communiceert ten tijde van een incident en inzicht te krijgen wat de concrete
rol van het RAC is richting de media namens alle partijen, als onderdeel van
het versterken van de planvorming en de scenario-uitwerkingen.
Mogelijkheden van alle betrokken organisaties om snel de juiste informatie te
communiceren naar passagiers is hierbij van essentieel belang.
Bij het voeren van de regie op communicatie(boodschap) past ook aandacht
voor de te hanteren terminologie en het voorkomen van termen die andere
associaties oproepen zoals ‘lockdown’.
Bij afschaling van de crisisorganisatie moet altijd worden nagedacht over de
wijze van samenwerken en afstemmen in de nafase. Onderdeel hiervan is een
goede overdracht, onder meer als het gaat om informatievoorziening en
(externe) communicatie.______________________________________________

Evaluatie
Tot slot is er met betrekking tot het evaluatieproces de volgende aanbeveling:
Gedeelde aanbeveling 7: Betere afspraken over evaluatieproces
Het verdient aanbeveling om te komen tot betere afspraken over het overallevaluatieproces. Elke organisatie evalueert zijn eigen deelproces, maar er was
in dit geval behoefte aan een overkoepelende evaluatie, die het hele proces
van begin tot eind omvat. Het was aanvankelijk niet helder welke organisatie
logischerwijs de regie hierop zou nemen, terwijl hier duidelijk wel behoefte aan
was bij alle betrokken organisaties._____________________________________
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Conclusie
Het niet adequaat functioneren van een tijdelijk noodstroomaggregaat, na een
opgetreden defect in een verdeelstation op 29 april jl. in de Amsterdamse wijk Zuidoost,
is de oorzaak geweest van de stroomstoring en de uitval van inchecksystemen op
Schiphol. De uitval van de systemen heeft geleid tot verstoring van de primaire
luchthavenprocessen, wat uiteindelijk heeft geleid tot effecten op de openbare orde en
veiligheid en de verkeersmobiliteit op de luchthaven en in de omgeving.
Zoals gebruikelijk worden incidenten en calamiteiten van enige betekenis geëvalueerd,
dat is ook nu in goed overleg met de relevante partners gebeurd. In een overleg dat 6 juni
jl. heeft plaatsgevonden met de burgemeester, de directeur van de VRK, de commandant
van het Landelijk Tactisch Commando van de KMar, de politiechef van de eenheid
Noord-Holland, het OM en de directie van Schiphol, is geconstateerd dat eerder
opgeschaald had moeten worden, waardoor de burgemeester en andere partners eerder
en beter betrokken waren geweest bij de ontwikkelingen en beheersing van de gevolgen
van de stroomstoring.
Tegelijk is ook met elkaar vastgesteld dat we met elkaar moeten leren van crises met het
oog op mogelijk toekomstige situaties. Wij hebben onverminderd vertrouwen in de
professionaliteit en kundigheid van de crisisorganisatie die we in Kennemerland hebben
en in de goede samenwerking daarbij met de partners op de luchthaven. De grondige
evaluatie (die u in de bijlage aantreft), de open leerhouding van alle partners en de wil om
van elkaar te leren, stemmen dan ook tot onze tevredenheid.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. Carel Brugman
Onno Hoes
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1. Aanleiding en toelichting leerevaluatie
Het niet adequaat functioneren van een tijdelijk noodstroomaggregaat op Schiphol, na een
opgetreden defect in een verdeelstation op 29 april jl. in de Amsterdamse wijk Zuidoost, is de oorzaak
geweest van de stroomstoring en de uitval van inchecksystemen op Schiphol. Dat heeft geleid tot
verstoring van de primaire luchthavenprocessen, wat na enkele uren heeft geleid tot effecten op de
openbare orde en veiligheid en de mobiliteit op de luchthaven en de omgeving. De regionale
crisisorganisatie is opgeschaald naar GRIP 21.
Context en uitdagingen
De crisisorganisatie Schiphol en partners werden geconfronteerd met de consequenties van de
stroomstoring op het primaire luchthavenproces (uitval van systemen, uitval van vluchten en geen
doorstroom van reizigers en bagage) en de (mogelijke) effecten op de openbare orde en veiligheid en
de mobiliteit op en rond de luchthaven. De opgave was deze consequenties en effecten zo goed
mogelijk te beheersen (met maatregelen variërend van crowd control tot interne en externe
communicatie), zolang de stroomstoring en uitval van systemen bleef voortduren, maar ook daarna.
Dit vergde samenwerking tussen betrokken partners op de luchthaven en met gemeente,
hulpdiensten en mobiliteitspartners.
De stroomstoring en uitval van inchecksystemen ontstond in het begin van de nacht. Tegelijk werd in
verband met de meivakantie vanaf de vroege ochtend een extra grote toestroom van passagiers
verwacht. Bij de beheersing van de effecten ontstonden ook dilemma’s. Zoals bijvoorbeeld de
noodzaak om toegangswegen af te sluiten om de drukte op Schiphol niet verder te laten toenemen
versus de noodzaak voor de toegankelijkheid van Schiphol voor het personeel van de dagdienst,
zodat op de luchthaven de grote passagiersstroom en de consequenties van de stroomstoring zo
goed mogelijk gemanaged konden worden.
Ondanks de grote opgave voor alle betrokken partijen waren binnen relatief korte tijd de grootste
problemen verholpen, zonder dat zich noemenswaardige daadwerkelijke incidenten hebben
voorgedaan.

1 GRIP staat voor Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure. GRIP niveau 2 houdt in: Bron- en
effectbestrijding. Incident met duidelijke uitstraling naar de omgeving.
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Gezamenlijk wens om te leren
Verschillende organisaties hebben een rol gehad in de beheersing van het incident en de effecten,
waaronder Amsterdam Airport Schiphol (AAS), de regionale crisisorganisatie van de Veiligheidsregio
Kennemerland (VRK), de Koninklijke Marechaussee (KMar), Nationale Politie (NP), Rijkswaterstaat
(RWS) en de gemeente Haarlemmermeer. De hierboven genoemde organisaties hebben allen het
incident geëvalueerd, elk vanuit de eigen rol als organisatie en proceseigenaarschap binnen het
Crisisbestrijdingsplan-Schiphol (CBP-S).
Met de betrokken partners is afgesproken dat de gemeente Haarlemmermeer de regie voert op de
overall-evaluatie en deze, in samenwerking met alle partners, op basis van de beschikbare informatie
opstelt, naast de eigen evaluaties van de diverse betrokken organisaties.
Tijdens het Bestuurlijk Overleg Veiligheid - Schiphol (BOV-S) op 6 juni jl. is op kernthema’s een aantal
conclusies getrokken die mede input vormen voor deze overall-evaluatie.
Op 19 juni heeft een werksessie plaatsgevonden met de crisisfunctionarissen die een sleutelrol
hadden tijdens het incident en (beleids)medewerkers van de diverse betrokken organisaties. Hierbij
zijn inzichten verzameld om de overall-evaluatie te kunnen aanvullen. De totstandkoming van de
overall-evaluatie en de werksessie zijn begeleid door het COT (Instituut voor Veiligheids- en
Crisismanagement), als onafhankelijk deskundige organisatie.
Betrokken functionarissen hebben gedurende dit bijzondere incident gedaan wat nodig is, vanuit een
onzekere situatie. De in deze evaluatie benoemde leerpunten moeten in dat licht worden gezien.
Deze overall-evaluatie is op hoofdlijnen en heeft betrekking op de belangrijkste aspecten die bij dit
incident naar voren kwamen. De evaluatie is geen vervanging van de evaluaties en evaluatiepunten
van de individuele partners. Aanbevelingen en verbeterpunten uit de verschillende deelevaluaties die
niet in deze overall-evaluatie terugkomen, worden parallel opgepakt door de
procesverantwoordelijken.
Doel en hoofdonderwerpen evaluatie
Het voornaamste doel van deze evaluatie is het leren van het incident en waar mogelijk zorgen voor
verbeteringen in de toekomst.
Op basis van de beschikbare informatie uit de individuele evaluaties, komt een aantal belangrijke
onderwerpen naar voren die ook in het BOV-S van 6 juni jl. zijn besproken:
Denken in scenario’s en effecten
Moment van op- en afschalen
Informatielijnen: wie moet wanneer waarvoor geïnformeerd/betrokken worden
Planvorming voor soortelijke scenario’s
Mobiliteit: en effecten van besluitvorming hierover
(Crisis)communicatie en publieksinformatie
De evaluatie concentreert zich op deze onderwerpen.
In paragraaf 2 staan de belangrijkste observaties per thema. De leerpunten staan centraal in
paragraaf 3. De aanbevelingen benoemen we in paragraaf 4.
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2. Observaties
Op basis van de informatie vanuit de diverse betrokken organisaties komen we tot de volgende
observaties:
Effecten verstoring primaire processen luchthaven. De stroomstoring, het niet adequaat functioneren
van een tijdelijk noodstroomaggregaat en de uitval van systemen op de luchthaven Schiphol op 29
april jl. heeft geleid tot aanzienlijke effecten op de luchthavenprocessen (uitval van het incheck
systeem leidde tot uitval van vluchten en geen doorstroom van passagiers). De verstoring van de
luchthavenprocessen heeft vervolgens geleid tot effecten op de openbare orde en veiligheid en de
mobiliteit op en rond de luchthaven.
Ontwikkeling incident, denken in scenario’s en effecten en opschaling. De Commissie Van Overleg
(CVO) richtte zich op de effecten van de uitval van inchecksystemen op de luchthavenprocessen,
stelde een kritiek pad op en ontwikkelde scenario’s. Reeds in de eerste CVO-vergadering is aan de
KMar gevraagd om een scenario uit te werken voor het geval er langdurige stroomuitval zou zijn.
Tussen het ontstaan van het incident (met opstarten CVO Schiphol) en opschalen van de regionale
crisisorganisatie naar GRIP 2, zit meer dan drie en een half uur. Om 01.20 uur start het eerste CVOoverleg en om 05.02 uur is GRIP 2 afgekondigd, na een besluit van de KMar.
Informatielijnen en beelden. De gemeente Haarlemmermeer is door de KMar geïnformeerd en op de
hoogte gehouden van de situatie, na afspraken tussen AAS en de KMar hierover in de CVO. De
gemeente had door de aard van de informatie vrij lange tijd (tot 04.45 uur) het beeld dat het probleem
onder controle was. De gemeente en de VRK zijn niet rechtstreeks geïnformeerd door AAS en de
gemeente heeft niet deelgenomen aan de CVO. De gemeente is (conform CBP-S) niet standaard
aanwezig in de CVO en dat was nu ook niet het geval. De gemeente kan uitgenodigd worden om aan
te sluiten. De CVO heeft de gemeente niet gevraagd deel te nemen aan de CVO en de gemeente
heeft dit zelf ook niet aangegeven.
De gemeente (cluster Veiligheid) heeft telkens de burgemeester geïnformeerd. De VRK heeft één
keer (om 07.42 uur) direct contact gehad met de burgemeester. Naar aanleiding van eerdere
incidenten in Haarlemmermeer, is de afspraak dat telefonisch contact tussen de crisisorganisatie van
de VRK en de burgemeester in principe via cluster Veiligheid van de gemeente loopt.
RWS is vlak voor het uitvoeren van de verkeersmaatregelen telefonisch geïnformeerd door de KMar
en verzocht naar het Commando Plaats Incident (CoPI)2 te komen. De posities voor uitvoering van de
verkeersmaatregelen werden om 05.20 uur door de KMar ingenomen, ondersteund door de Nationale
Politie. Op dat moment wordt ook de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie geïnformeerd door
de KMar. RWS en de Nationale Politie zijn voor dat moment niet betrokken bij het uitwerken van de
verkeersmaatregelen. De provincie (als weg- en tunnelbeheerder) is niet geïnformeerd over de
situatie en de maatregelen. Het OM is geïnformeerd via de gemeente en verder niet in de
crisisorganisatie betrokken geweest.
Tussen de partijen op Schiphol (in de CVO) en partijen daarbuiten (gemeente, VRK, RWS en
provincie) was lange tijd een verschil in het beeld over de situatie. Om 04.45 uur werd bij de
gemeente pas duidelijk dat er sprake was van (mogelijke) problemen op het gebied van crowd
management en mobiliteit. Voor dat tijdstip leefde alleen het beeld dat de stroomvoorziening en het
probleem met inchecksystemen onder controle was. Om 05.17, na de GRIP-opschaling, werd de
gemeente geïnformeerd over de landzijdige afsluiting van de luchthaven en afsluiting van
2 Commando Plaats Incident of CoPI is in Nederland de benaming van de operationele leiding op de plaats van
een incident volgens de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure.
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toegangswegen. Het CoPi werd om 01.24 uur geïnformeerd over de stroomstoring door het MICK
(Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland). Het MICK informeerde de VRK over de
situatie (stroomstoring en uitval systemen) om 04.14 uur.
De crisisorganisatie van de VRK is om 05.02 uur geactiveerd met de opschaling naar GRIP-2. Op dat
moment werd duidelijk dat er sprake was van (mogelijke) problemen op het gebied van openbare
orde en mobiliteit. Voor die tijd bestond dat beeld niet bij de VRK.
RWS werd betrokken vlak voordat de verkeersmaatregelen werden uitgevoerd. De vragen aan RWS
over wat nodig was, waren onduidelijk. Bij de verkeerscentrale van RWS leefde op basis van de
beschikbare informatie het beeld dat het qua inzet crisisorganisatie voldoende was om ter plaatse te
gaan. Na de GRIP-opschaling werd duidelijk dat ook RWS intern moest opschalen.
Planvorming voor soortelijke scenario’s. Er is weliswaar in scenario’s gedacht door AAS en de KMar,
echter een scenario met verstoring van de primaire luchthavenprocessen en mogelijke effecten
daarvan is niet specifiek opgenomen in het vigerende Crisisbestrijdingsplan Schiphol (CBP-S). Het
scenario ‘Dreiging aanslag terminal’ gaat wel in op de effecten van het afsluiten van de terminal voor
mobiliteit, bedrijfscontinuïteit en crisiscommunicatie, al is de aanleiding anders, Wel bestaat in het
CPB-S als generiek incidenttype “Ordeverstoring”. Dit is geen uitgewerkt scenario.
Mobiliteit en effecten besluitvorming. De besluitvorming in de GVO over de landzijdige afsluiting van
de luchthaven en besluitvorming door de KMar over het afsluiten van toegangswegen naar de
luchthaven op een aantal punten, was ter voorkoming van openbare orde en veiligheidsproblemen op
Schiphol. Het gehele landzijdige deel van de vertrekhallen stond vol met passagiers die niet konden
doorstromen. De landzijdige afsluiting heeft grote impact gehad op de mobiliteit (zowel op het wegals op het treinverkeer). Het besluit tot afsluiten van toegangswegen is genomen door de KMar, maar
niet door of vanuit het Actiecentrum Mobiliteit (ACM)3 van de KMar. De KMar heeft het ACM niet
geactiveerd. De gemeente, VRK, RWS en provincie zijn niet bij deze besluiten (en hieraan
voorafgaand het uitwerken van de scenario’s) betrokken.
(Crisis)communicatie en publieksvoorlichting. Mensen thuis of al op weg naar Schiphol kregen niet
tijdig door dat het geen zin had om de reis voor te zetten, terwijl AAS al had gecommuniceerd dat niet
meer ingecheckt kon worden en vluchten waren uitgevallen. Zowel voor als na de opschaling was er
geen afstemming vanuit AAS of KMar met RWS, NS of ProRail over de communicatie-aanpak voor
de mobiliteitsmaatregelen. Het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie (RAG) is op het moment
van GRIP-opschaling (en na opkomsttijd) actief geworden (rond 05.50 uur). De ‘standaard’
communicatieadviseur van de KMar is niet gealarmeerd noch opgekomen. Communicatie Schiphol
was niet fysiek aanwezig in het RAC. Er was wel telefonisch contact op initiatief van het RAC. Tot
opschaling naar GRIP 2 communiceerde iedere betrokken organisatie vanuit de eigen
verantwoordelijkheid. Kort nadat het RAC operationeel was, werden de verkeersmaatregelen weer
opgeheven. Er is rond dat korte moment van afsluiting en heropening gecommuniceerd door partners,
maar er is vanuit het RAC geen regie geweest op een gezamenlijke communicatie(boodschap),
vanuit onder andere AAS, luchtvaartmaatschappijen, reisorganisaties en spoorpartijen.
Met de afschaling naar GRIP 0 is ook het RAC opgeheven. Ook in de nafase (na GRIP-opschaling)
had het RAC geen regie op de communicatie(boodschap) en heeft ieder vanuit de eigen organisatie
gecommuniceerd.

3 Actiecentrum Mobiliteit (ACM): dit is een team dat door de KMar op Schiphol bijeengeroepen kan worden in
geval van (grote) mobiliteitsproblemen, met als doel zorgen voor goede verkeerscirculatie. Naast de KMar
kunnen de andere verkeerspartners aansluiten.
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Verder heeft de term ‘lockdown’ gecirculeerd in het kader van het afsluiten van een aantal
toegangswegen tot de luchthaven. Operationeel was deze term voor de KMar effectief als commando
om snel de toegangswegen af te sluiten. Deze term heeft echter voor verwarring en ‘framing’ gezorgd
(binnen de crisisorganisaties en in de media). De term is vertaald naar ‘afsluiting Schiphol' wat niet
paste bij de feitelijke situatie. Zo stond op mobiele verkeersborden ‘Schiphol dicht, geen vluchten’. Op
het inchecken na, gingen andere activiteiten op de luchthaven door (bijvoorbeeld sommige vluchten
die aankwamen, winkels, horeca en kantoren).

3. Leerpunten
De benoemde observaties resulteren in de volgende leerpunten:
3.1 Gelet op de (mogelijke) impact van de situatie en het belang van een gedeeld beeld en een
gezamenlijke aanpak is het tijdig multidisciplinair opschalen belangrijk
Aandacht voor consequenties van situaties en besluiten is evident en helpt om te bepalen wie,
wanneer in stelling moeten worden gebracht. Ogenschijnlijk (initieel) interne verstoringen van
bedrijfsprocessen kunnen (grote) uitstraling en effecten hebben op de openbare orde en veiligheid en
mobiliteit op de luchthaven en de omgeving. Het late opschalen van de Crisisorganisatie van de
Veiligheidsregio is daarbij een aandachtspunt, gezien de (mogelijk zeer grote) effecten.
De volgende aandachtspunten spelen hierbij verder een rol:
Via opschalen van de regionale crisisorganisatie wordt er tevens voor gezorgd dat het bevoegd
gezag volgens de regionale crisisorganisatie-lijnen wordt geïnformeerd en partijen buiten
Schiphol tijdig in positie worden gebracht;
Overwogen kan worden om in dergelijke situaties eerder op te schalen naar GRIP 2 (en indien
nodig naar GRIP 3), gezien de (mogelijke) maatschappelijke impact. Op deze manier krijgen de
burgemeester, OM en politie direct en integraal informatie en advies;
Het beheersen van de effecten op mobiliteit, openbare orde en veiligheid en crisiscommunicatie
ligt vooral op het vlak van het OT, ACM en RAC. Het CoPI heeft bij afwezigheid van het ACM de
rol van het ACM op zich genomen. Crisispartners die normaliter in het ACM plaats nemen hebben
zich bij het CoPI aangesloten. Als er geen duidelijke rol of taak is voor het CoPI in een situatie,
kan er ook worden opgeschaald zonder CoPI.
Er had eerder opgeschaald kunnen en moeten worden. Een eerdere opschaling had geïnitieerd
kunnen worden vanuit diverse betrokken partijen: AAS, KMar, gemeente en VRK. Dat kan alleen als
de partijen zorgen voortijdige en volledige informatievoorziening voor het verkrijgen van het juiste
beeld. Pas dan kunnen alle betrokken partijen goed bepalen of opschaling nodig is. De juiste triggers
om te adviseren en/of zelf te overwegen en te besluiten tot opschaling, zijn hierbij doorslaggevend.
Voorbeelden van triggers in deze casus zijn: (mogelijke, langdurige) stagnatie van de
passagiersstroom, of het uitvallen of stilleggen van andere processen.
Vroegtijdig GRIP 2 is in dit scenario een adequaat opschalingsniveau, omdat het in een dergelijk
scenario vooral gaat om het beheersen van de effecten op Schiphol en de omgeving. Het OT en het
RAC zijn hiervoor de aangewezen crisisteams. Het ACM is het aangewezen crisisteam op het gebied
van grootschalige mobiliteitsproblemen, met betrokkenheid van meerdere verkeerspartners. De vraag
is of alarmering en inzet van het CoPI past in dit scenario.
In het geval dat er wel tijdig was opgeschaald was de uitkomst van de maatregelen en het effect
wellicht hetzelfde geweest. Dit had dan echter vroegtijdig afgewogen kunnen worden in de daarvoor
bestemde crisisteams. Verschillende partijen (zoals de politie) waren dan ook eerder betrokken in OT,
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waardoor (ook buiten het Schipholgebied) eerder geanticipeerd had kunnen worden op het gebied
van mobiliteit. Een doel van het OT was het bevorderen van de bereikbaarheid van Schiphol
3.2 Een verstoring die impact heeft op de openbare orde en veiligheid rondom Schiphol vergt
tijdige en directe informatielijnen tussen Schiphol, gemeente en VRK als voorwaarde voor een
gedeeld beeld en om zicht te krijgen en houden op sleutelmomenten
Er is niet tijdig, rechtstreeks en volledig informatie gedeeld en uitgevraagd door alle primaire
betrokken partijen. Doordat niet alle partijen (AAS/CVO, gemeente, VRK) één gedeeld beeld hadden
van de situatie gedurende de nacht en de impact daarvan, hebben zij niet tijdig geanticipeerd en
gereageerd in het kader van eigen taken en processen.
Er was voorafgaand aan de opschaling geen rechtstreekse informatielijn tussen AAS (CVO) en de
gemeente en de regionale crisisorganisatie van de VRK. Alle informatie vanuit de CVO werd gegeven
door de KMar. De KMar was bij dit incident vanuit haar taakstelling alleen leidend in de processen
‘openbare orde en veiligheid’ en ‘mobiliteit’. Echter, een directe informatielijn tussen AAS (CVO) en de
gemeente en VRK zorgt er voor dat direct en integraal informatie over alle aspecten gedeeld kan
worden en overwegingen en scenario’s besproken kunnen worden.
De gemeente is (conform afspraken) op afroep beschikbaar voor de CVO. Zowel AAS als de
gemeente zelf hebben geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Ook telefonisch had direct
informatie gedeeld kunnen worden tussen CVO en gemeente, zodat de afweging gemaakt had
kunnen worden om alsnog deel te nemen aan de CVO.
RWS is pas laat betrokken door de KMar. De provincie is niet geïnformeerd (de provincie heeft een
rol en een belang als beheerder van een aantal wegen en de Abdijtunnel). Door de late momenten
waarop informatie werd gegeven, maar ook de inhoud van de informatie, was er tussen de partijen op
Schiphol (in de CVO) en partijen daarbuiten (gemeente, VRK, RWS en provincie) lange tijd een
verschil in het beeld over de situatie en de impact daarvan.
Door het uitvallen van inchecksystemen en daardoor het uitvallen van vluchten, konden passagiers
niet doorstromen. Na afweging van verschillende scenario’s (afsluiting gebouw, gedeeltelijke afsluiting
wegen, gehele landzijdige afsluiting) is, op voorspraak van de KMar, vanuit veiligheidsoogpunt in de
CVO besloten tot landzijdige afsluiting van de luchthaven (afsluiting van de toegang tot terminals),
met impact op de omgeving tot gevolg. Belangrijk is vooral om elkaar niet te verrassen met
impactvolle besluiten. Het tijdig onderkennen van een dergelijk besluit in een scenario helpt om
vervolgens tijdig af te stemmen over het te nemen besluit.
De overige (verkeers)partners hadden door de KMar (eerder) geïnformeerd moeten worden, in het
kader van de mobiliteitsproblemen en het uitwerken van maatregelen om wegen af te sluiten. Vanuit
operationele en acute noodzaak kan de KMar dit soort verkeersmaatregelen in het licht van veiligheid
zelf nemen. Als er tijd is, zullen dit soort besluiten afgestemd moeten worden met de betrokken
(verkeers)partners en zal de burgemeester betrokken moeten worden, gezien de impact van de
maatregelen. In deze situatie was er beperkt tijd. Eerdere, gezamenlijke beeldvorming en directer
contacten zouden er voor hebben kunnen zorgen dat dit mogelijke besluit eerder samen was
doordacht en besproken.
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3.3 Waar mogelijk moet de planvorming worden versterkt als houvast voor betrokken
(crisis)teams
De vraag is of het Crisisbestrijdingsplan-Schiphol (CBP-S) voldoende toereikend is voor scenario’s
als deze. Welke effecten (ook buiten Schiphol) kan het geheel of gedeeltelijk uitvallen van de
luchthavenprocessen met zich meebrengen? Hoe en wanneer kan daarbij overgegaan worden tot het
geheel of gedeeltelijk afsluiten van de toegangswegen naar Schiphol? En wat zijn dan de
handelingsperspectieven voor reizigers, personeel, etc.? Uiteraard zijn vele verstoringen in het
bedrijfsproces mogelijk, waarvoor de GVO bijeenkomt, maar waarvoor geen opschaling nodig is. In de
planvorming moeten we verstarring en planfixatie voorkomen en tegelijkertijd moeten er voldoende
handvatten zijn voor betrokken partners. Operationele functionarissen moeten kunnen blijven
handelen. Het gaat om de verstoringen die leiden tot effecten voor de omgeving van Schiphol en op
het gebied van openbare orde en veiligheid.
De huidige planvorming moet nader beschouwd worden om vast te stellen of deze duidelijk of
expliciet genoeg is voor situaties als op 29 april. Waar nodig moet de planvorming aangepast worden.
Een scenario ‘Schiphol verstoring, met grote effecten voor de omgeving’ of aanvulling van de
bestaande indirect gerelateerde scenario’s in het CBP-S, zoals bijvoorbeeld ‘Dreiging aanslag’ of
‘Ordeverstoring’, kan mogelijk meerwaarde bieden als houvast voor de crisisteams en recht doen aan
de risico’s die een dergelijk incident met zich kan brengen. Het gaat hierbij vooral om het grensvlak
tussen dat wat er op de luchthaven gebeurt en dat wat er in de omgeving moet gebeuren.
Verschillende verstoringen zijn mogelijk en verschillende ‘triggers’ om daarbij wel of niet op te schalen
spelen hierbij een rol. Vanuit inzicht in de mogelijke impact kan worden benoemd wat elk van de
betrokken partners kan bijdragen aan het beperken van de negatieve effecten. Ook kunnen mogelijke
sleutelmomenten en - besluiten worden opgenomen in de planvorming.
3.4 Bij (dreigende) impact op de mobiliteit is het verstandig het actiecentrum mobiliteit tijdig in
te zetten
Het besluit tot verkeersmaatregelen ten aanzien van de toegang tot Schiphol dat door de KMar is
genomen, was ter voorkoming van openbare orde en veiligheidsproblemen op Schiphol. Deze
hadden echter op zichzelf een groot effect op de mobiliteit in de omgeving van Schiphol.
De overige verkeerspartners zijn niet (tijdig) betrokken door de KMar en hadden geen (totaal)beeld
van de situatie. Het actiecentrum mobiliteit (ACM) was niet geactiveerd en daarmee niet betrokken bij
het nemen van de verkeersmaatregelen, vanuit het verkeerscirculatieplan.
De overige verkeerspartners hadden eerder betrokken moeten worden bij het uitwerken van
verkeersmaatregelen. Het ACM had een belangrijke rol kunnen spelen als het (tijdig) geactiveerd was
om, samen met alle verkeerspartners, sturing te geven aan de verkeersmaatregelen, de effecten
daarvan en de communicatie over verkeersmaatregelen. Een goed en actueel verkeerscirculatieplan
is daarbij cruciaal. De inzet van het ACM kan aan iedere fase in de opschaling gekoppeld worden.
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3.5 Bij een verstoring met impact op de omgeving van Schiphol kan het Regionaal
Actiecentrum Crisiscommunicatie regievoeren op de afstemming van de
communicatie( boodschap).
Wanneer de regionale crisisorganisatie (inclusief Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie; RAG =
taakorganisatie crisiscommunicatie) eerder was betrokken, had dit ook bijgedragen aan een beter
afgestemde en tijdige communicatieboodschap. Het RAC had dan eerder de regie hierop kunnen
pakken. Juist bij dit soort incidenten op Schiphol, met effecten op de omgeving, is regie op de
communicatie(boodschap) cruciaal, aangezien veel verschillende communicatiepartners zijn
betrokken, waaronder ook luchtvaartmaatschappijen, RWS, NS en ProRail, elk vanuit hun eigen rol
en belang. De uitvoering van de communicatie ligt logischerwijs veelal bij de individuele partners
richting de eigen doelgroep. Het regisseren van eenduidige en tijdige informatie in die
communicatie(boodschappen), is een rol voor het RAC.
De afspraken over afstemming en samenwerking rond het onderwerp crisiscommunicatie moeten ook
meegenomen worden in de nadere beschouwing van de planvorming, zo ook de maatschappelijke
impact in de scenario-uitwerking,
Er moet in de regionale crisisorganisatie vanaf het eerste moment zorgvuldig worden omgegaan met
het gebruik van bepaalde terminologie (zoals ‘lockdown’). Deze kunnen zorgen voor onbedoelde
‘framing’ en misvattingen binnen de eigen (crisis)organisatie en daardoor ook bij de media en het
publiek. Het is belangrijk dat partners eikaars terminologie kennen en in de samenwerking afspraken
maken over de te hanteren termen.
Ook na de GRIP-fase kan het RAC voorzien in de regierol en zorgen voor een goede overdracht (van
deze gemeentelijke rol) aan de communicatie-afdeling van de betrokken gemeente
(communicatieplan nafase). Het RAC werd echter opgeheven nadat afgeschaald werd naar GRIP 0
en overdracht naar de gemeente heeft niet goed plaatsgevonden.
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4. Aanbevelingen
Onderstaande aanbevelingen worden meegeven aan de bestaande platforms voor de
crisisbeheersing op en rond Schiphol. Via de beheer- en stuurgroep CBP-S kunnen de aanbevelingen
verder worden uitgewerkt en kan uitvoering worden gegeven aan de opvolging daarvan.
1.

Denken in scenario’s en impact
Het verdient aanbeveling om bij het denken in scenario’s beter de impact op de omgeving van
Schiphol in beeld te houden. Alle crisisorganisaties hebben de verantwoordelijkheid om na te
denken over (mogelijke) effecten van het incident en maatregelen op de eigen processen en de
processen van de andere organisaties die (mogelijk) een rol hebben. Bij verstrekte informatie
tijdens incidenten is het nodig door te vragen in het kader van scenario's en effecten.
Het verdient aanbeveling om vooraf te zorgen voor meer ‘awareness’ bij crisisorganisaties die
een rol kunnen vervullen tijdens incidenten op Schiphol. En daarbij te zorgen voor meer inzicht bij
publieke en private partijen (Schiphol, luchtvaartmaatschappijen, overheidsinstanties) in eikaars
processen in het kader van crisisbeheersing op de luchthaven.

2.

Eerder opschalen in een soortgelijk scenario
Gekoppeld aan bovenstaande aanbeveling is de aanbeveling aan alle partners om aandacht te
hebben voor het vroegtijdig betrekken en opschalen van de regionale crisisorganisatie.
Opschaling past bij een verstoring op Schiphol die (mogelijk) tot effecten kan leiden op de
openbare orde en veiligheid of mobiliteit in de omgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de
partijen (AAS/CVO, KMar, gemeente en VRK) om met tijdige en duidelijke informatie te zorgen
voor één gedeeld beeld. Afhankelijk van de situatie kan het niveau van de opschaling worden
bepaald, gebruikmakend van de flexibiliteit van de crisisorganisatie. Het Actiecentrum Mobiliteit
moet bij scenario’s met (mogelijk) grote mobiliteitsproblemen op Schiphol en in de omgeving
standaard door de KMar geactiveerd worden.

3.

Tijdig informeren, informatielijnen uitwerken
Om alle partijen in de gelegenheid te stellen te kunnen reageren en anticiperen op de bij hen
bekende informatie en vanuit een gedeeld beeld, moeten de partijen informatie tijdig en zoveel
mogelijk rechtstreeks delen. De afgesproken werkwijze voor informatiedeling tussen AAS,
gemeente en VRK moeten worden gevolgd en versterkt, waar nodig door het aansluiten van een
vertegenwoordiger van de gemeente Haarlemmermeer in de GVO. Ook voor het eerder
informeren van de overige verkeerspartners door de KMar in het kader van de
mobiliteitsproblemen moet aandacht zijn. Naast de operationele informatielijnen binnen de
crisisorganisatie, kunnen ook de lijnen op bestuurlijk- en directieniveau nader beschouwd worden.
In bestuurlijke contacten kunnen onder meer doelen en uitgangspunten worden bekrachtigd.

4.

Aanvulling CBP-S
Gelet op de potentieel grote effecten op de directe omgeving van de luchthaven, op het gebied
van bijvoorbeeld openbare orde en veiligheid en de mobiliteit, verdient het de overweging om het
Crisisbestrijdingsplan-Schiphol (CBP-S) nader uit te werken op het gebied van scenario’s met die
effecten. Hierbij dient onderzocht te worden welke verstoringen met grote effecten op de
omgeving op hoofdlijnen mogelijk zijn, welke aandachtspunten daarbij gelden en welke ‘triggers’
daarbij van belang zijn om vroegtijdig te kunnen bepalen of opschaling nodig is. Daarbij rekening
houdend met het feit dat niet iedere verstoring opschaling rechtvaardigt.
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5.

ACM standaard activeren en verkeerscirculatieplan actualiseren en aanvullen:
Het is aan te bevelen om het Actiecentrum Mobiliteit bij grote mobiliteitsproblemen of de kans
daarop, standaard te activeren, zodat het zich kan richten op het voorkomen, beheersen of
verhelpen van deze problemen. Hierbij dient gekeken te worden naar mobiliteit op zowel Schiphol
als in de omgeving van Schiphol en samen met alle verkeerspartners die een rol spelen.
Het verkeerscirculatieplan, dient op korte termijn geactualiseerd, aangevuld en vastgesteld te
worden en ook geënt te zijn op grootschalige verkeerssituaties of de kans daarop. Het is
belangrijk dat het verkeerscirculatieplan ook handelingsperspectieven biedt.

6.

Regierol RAC en tijdige communicatie naar reizigers borgen
Gekoppeld aan de aanbeveling over tijdige opschaling, past bij een situatie met grote (externe)
impact een regierol voor het RAC op de communicatie(boodschap). In de werkwijze van het RAC
en partners is het aan te bevelen deze regierol te benadrukken. Het RAC en partners moeten
elkaar snel kunnen bereiken en het afstemmen prioriteit geven. Hier kunnen betere afspraken
over worden gemaakt in de voorbereiding. Tot het moment (GRIP 2 of hoger) dat het RAC in
functie is, communiceren alle betrokken partijen (in onderlinge afstemming) vanuit hun eigen
verantwoordelijkheid, naar hun betreffende doelgroepen. Het is goed om vooraf nog betere
afspraken te maken over wie, wat en wanneer communiceert ten tijde van een incident.
Onderdeel van planvorming en scenario-uitwerking is inzicht te krijgen in wat de concrete rol van
het RAC én de betrokken partners is richting de media. Mogelijkheden van alle betrokken
organisaties om snel de juiste informatie te communiceren naar passagiers is hierbij van
essentieel belang.
Bij het voeren van de regie op communicatie(boodschap) past ook aandacht voor de te hanteren
terminologie en het voorkomen van termen die andere associaties oproepen zoals ‘lockdown’.
Bij afschaling van de crisisorganisatie moet altijd worden nagedacht over de wijze van
samenwerken en afstemmen in de nafase. Onderdeel hiervan is een goede overdracht, onder
meer als het gaat om informatievoorziening en (externe) communicatie.

7.

Betere afspraken over evaluatieproces
Het verdient aanbeveling om te komen tot betere afspraken over het overall-evaluatieproces. Elke
organisatie evalueert zijn eigen deelproces, maar er was in dit geval behoefte aan een
overkoepelende evaluatie, die het hele proces van begin tot eind omvat. Het was aanvankelijk
niet helder welke organisatie logischerwijs de regie hierop zou nemen, terwijl hier duidelijk wel
behoefte aan was bij alle betrokken organisaties.
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