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1 Inleiding 

De veiligheidsregio Kennemerland heeft op 13 juni 2019 een systeemoefening gehouden zoals bedoeld 

in het Besluit Veiligheidsregio’s art. 2.5.1. Dit document bevat de conclusies en aanbevelingen. 

Bevindingen zijn gebaseerd op de elementen van het onderdeel ‘Uitvoering’ van het toetsingskader 

‘Multidisciplinaire Taakuitvoering Veiligheidsregio’s’ van de Inspectie Justitie en Veiligheid versie 4.0 

en het Besluit Veiligheidsregio’s. 

 

Opbouw rapportage systeemoefening 

 

De rapportage van de systeemoefening is opgebouwd uit twee delen: deel I bevat de conclusies en 

aanbevelingen, geordend per element van het toetsingskader. Deel II bevat het waarnemersverslag, 

waarin de waarnemingen per team dat heeft deelgenomen en het oordeel daarover worden benoemd. 

Deel II dient ter onderbouwing van de conclusies en aanbevelingen van deel I. Het voorliggende 

document is deel I. 

 

Deelgenomen teams 

Aan de systeemoefening hebben de onderstaande teams/onderdelen van de crisisorganisatie van de 

veiligheidsregio Kennemerland deelgenomen: 

- Meldkamer Noord-Holland; 

- CoPI; 

- OT; 

- RAC; 

- Backoffice Bevolkingszorg; 

- BT. 

 

Evaluatiecriteria 

Het toetsingskader ‘Multidisciplinaire Taakuitvoering Veiligheidsregio’s’ geeft de volgende eis voor het 

onderdeel ‘Uitvoering’: “De veiligheidsregio pakt een incident of crisis doelmatig en in aansluiting op 

de omgeving aan.”  

 

Deze eis wordt verder gespecificeerd in vijf hoofdelementen: 

A. De Meldkamer zorgt bij aanvang en tijdens een incident of crisis voor tijdige alarmering en 

informatie-uitwisseling door eenduidige aansturing. 

B. De (onderdelen van de) crisisorganisatie sturen en coördineren de operationele en bestuurlijke 

aanpak van een incident of crisis effectief en efficiënt. 

C. De (onderdelen van de) crisisorganisatie en de extern betrokken partners beschikken over 

tijdige, actuele en relevante informatie gedurende een incident of crisis. 

D. De verschillende doelgroepen (zoals getroffenen, media, bevolking, verwanten, interne 

organisatie) worden tijdig, doelgericht en regelmatig geïnformeerd over het incident of de 

crisis. 

Rapportage 
systeemoefening

Deel I

Conclusies en 
aanbevelingen

Deel II

Waarnemingen 
per team
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E. Na afschaling is sprake van een duidelijke overdracht van activiteiten van de crisisorganisatie 

naar de nafase-organisatie, waarbij de vervolgactiviteiten zijn belegd. 

 

De bovenstaande hoofdelementen kennen ook weer subelementen. Deze subelementen zijn gebruikt 

voor de waarnemingen tijdens de systeemoefening. Daarnaast is gekeken naar de criteria uit het 

Besluit Veiligheidsregio’s. Deze overlappen grotendeels met het toetsingskader. Criteria waar dat niet 

het geval voor is zijn opgenomen in de evaluatie. 

 

Leeswijzer 

Dit document start met een toelichting op het scenario van de systeemoefening (H2). Vervolgens 

wordt inzicht geboden in de aanbevelingen, geordend per element van het toetsingskader van de 

Inspectie Justitie en Veiligheid en het Besluit Veiligheidsregio’s (H3). Het laatste hoofdstuk bevat de 

conclusies (H4). 
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2 Scenario systeemoefening ‘Grootschalige Stroomuitval’ (GRIP 
4) 

 

Situatie 

Het is 13 juni 2019. Met 27 graden Celsius is het goed warm en vanaf 19:00 uur vanavond wordt 

hevige regenval en onweer voorspeld. Enkele momenten voor 09:00 uur vond een defect plaats in het 

onderstation van Liander gevestigd aan de Emrikweg te Haarlem, met een technische storing tot 

gevolg. Monteurs van Liander waren snel ter plaatse en constateerden dat de technische storing zeer 

ernstig is. Over de exacte duur van de herstelwerkzaamheden is nog niets bekend. De storing heeft 

er voor gezorgd dat grote delen van de Veiligheidsregio Kennemerland (de gemeente Haarlem, een 

deel van Velsen en een deel van Haarlemmermeer) zonder stroom zijn komen te zitten. Om 09:00 

start de oefening. 

 

 

 

 

Ontwikkelingen 

Al snel komen op de Meldkamer veel meldingen binnen van stroomuitval. De Meldkamer wordt 

overspoeld met telefoontjes van mensen, bedrijven, zorginstellingen, etc. die aangeven dat de 

elektriciteit het niet meer doet. Al snel wordt opgeschaald naar GRIP 2 zonder CoPI. Liander geeft na 

iets minder dan een uur na de start van de oefening aan dat het ze minimaal 72 uur gaat duren 

voordat de stroomvoorziening weer is hersteld. Dit is de trigger voor GRIP 4. Om 11:20 uur geeft 

Liander aan dat delen van het getroffen gebied eerder ingeschakeld kunnen worden. Aan de regio 

wordt gevraagd deze delen te prioriteren. Hiernaast moet de crisisorganisatie zich voorbereiden op 

uitval C2000 en een nacht zonder elektriciteit, airco en telefonie het getroffen gebied.  

 

 

Brand Parkeergarage Haarlem 

Anderhalf uur na de start van de systeemoefening, om 10:30 uur, komt de melding binnen van een 

incident bij de Cronjé Parkeergarage. In de parkeergarage is een grote brand ontstaan. Het CoPI wordt 

snel ter plaatse gestuurd. Bovenliggende appartementen, yogastudio en benedenwinds gelegen 

kinderdagverblijf en aanwezigen in de oude Ripperda kazerne worden ontruimd door de eerst 

aanwezige hulpdiensten.  
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Effecten 

1. Storingsmeldingen vanuit OMS aansluitingen. Door de stroomuitval springen OMS 

aansluitingen op storing. 

2. Langs de snelwegen vallen de matrixborden uit. Ook verkeerslichten en andere 

verkeerssignalering werkt niet meer. 

3. 112 Meldingen van bewoners dat hun elektrische apparatuur het niet meer doet. 

Huishoudelijke voorzieningen liggen stil. 

4. 112 Meldingen over van hoge gebouwen/ bedrijven/ instellingen waar de liften blijven 

vastzitten. 

5. Verminderd zelfredzamen mensen met medische apparatuur thuis melden dat hun apparatuur 

straks niet meer werkt en de accu’s leeg zijn.  

6. Meldingen aan de Meldkamer en aan de GHOR (wanneer opgeschaald) dat de medische 

apparatuur van zorginstellingen niet meer werkt in combinatie met meldingen dat de 

noodstroomvoorziening niet goed werkt/ bijna geen brandstof meer heeft. 

7. Meldingen aan de Meldkamer en aan de GHOR vanuit de eerstelijnszorg (huisartsen e.d.) dat 

ze slecht bereikbaar zijn. Hiernaast geven ziekenhuizen aan veel aanloop te hebben door 

zelfverwijzers. 

8. Bericht vanuit de NS (aan OT) en mensen bij het spoor (aan de Meldkamer) dat de spoorbomen 

niet meer werken en er gevaarlijke situaties ontstaan. De spoorbomen blijven omlaag staan. 

Mensen tillen deze zelf op en kruipen er onderdoor. Treinen rijden eerst nog stapvoets en 

komen dan stil te staan. 

9. Meldingen aan de Meldkamer en aan de GHOR dat airco-installaties en CV-ketels niet meer 

werken en dat mensen geen warm water meer hebben. 

10. Calamiteitenzender is niet meer goed te gebruiken omdat de bevolking geen stroom heeft en 

de apparatuur het dus niet doet. 

11. Melding dat stoplichten en verkeerssignaleringssystemen niet meer werken. Ook een melding 

van een openstaande brug. 

12. Meldingen aan de Meldkamer dat watervoorziening niet werkt en aan het OT vanuit de 

waterbedrijven. 

13. Berichtgeving aan Meldkamer en politie dat alarmsystemen van huizen/ winkels niet meer 

werken, deuren gaan automatisch open/ dicht. Sommige inbraakalarmen geven meldingen 

anderen vallen uit 

14. Meldingen vanuit bedrijven dat ventilatiesystemen werken niet meer, kassasystemen en 

verlichting ook niet: van o.a. IKEA en Plus Supermarkt. Uiteindelijk sluiten deze bedrijven. 

15. Meldingen vanuit bedrijven dat koelinstallaties niet werken. Supermarkten en winkels sluiten 

omdat het donker is en sowieso kassa’s niet meer werken.  

16. Melding aan de crisisorganisatie dat het mobiele telefoonnetwerk ieder moment kan uitvallen. 

17. Melding dat delen van het stroomnetwerk eerder kunnen worden ingeschakeld 

18. Drukriolering, waterzuivering, pompgemalen, persleidingen en rioolzuiveringen vallen uit. 

19. Berichtgeving vanuit tankstations dat deze niet meer werken. 

20. Communicatieproblemen vanwege uitvallen C2000 en mobiele telefonie. 
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3 Aanbevelingen 

Dit hoofdstuk bevat de aanbevelingen die voortkomen uit de evaluatie van de systeemoefening 2019. 

De aanbevelingen zijn gebaseerd op de conclusies in hoofdstuk 4 en zijn geordend aan de hand van 

de hoofdelementen van het toetsingskader.  

3.1 Melding en Alarmering 

Aanbeveling 1 

Melding en 

alarmering 

Zorg voor het tijdig informeren en alarmeren nadat een besluit is 

genomen. 

Toelichting Aanbeveling 1 

Gedurende de systeemoefening is het besluit tot opschaling naar GRIP 4 niet doorgegeven aan de 

Meldkamer. De CaCo heeft dit besluit zelf moeten lezen in LCMS. Daardoor zijn het BT en het 

Backoffice Bevolkingszorg 14 minuten na het besluit gealarmeerd. Ook het besluit tot het versturen 

van een NL-Alert is tijdens de systeemoefening niet doorgegeven aan de Meldkamer. Niet door het 

CoPI en niet door het RAC, die beide hadden besloten een NL-Alert (met andere inhoud) te 

versturen. LCMS is per definitie geen communicatiemiddel, maar een middel om snel informatie te 

verzenden en breed te delen. Het is voorstelbaar dat bij het niet kunnen bereiken van een bepaalde 

functionaris informatie in ieder geval wordt gedeeld via LCMS, maar dit betekent niet dat informatie 

is ontvangen en begrepen. 

 

Het is essentieel dat de Meldkamer zo snel mogelijk wordt geïnformeerd over dergelijke besluiten, 

zodat deze de juiste teams (of bijvoorbeeld externe liaisons) kan alarmeren. Dit geldt ook voor het 

versturen van een NL-Alert. Des te meer bij een stroomstoring, waarbij de functionaliteit van NL-

Alert afneemt naarmate de tijd vordert en mobiele telefonie steeds verder uitvalt. De 

veiligheidsregio Kennemerland doet er goed aan deze samenwerking met de Meldkamer verder te 

borgen en beoefenen. 

3.2 Leiding en Coördinatie 

Aanbeveling 2 

Leiding en 

Coördinatie 

Borg het scenariodenken nadrukkelijker binnen de werkwijze van 

de teams en beoefen dit. 

Toelichting Aanbeveling 2 

Het uitvoeren van het scenariodenken is tijdens de systeemoefening niet voldoende uit de verf 

gekomen. Scenario’s zijn in beperkte mate op beschrijvende wijze opgesteld, maar in geen geval 

vertaald naar proactieve maatregelen. Dit heeft ervoor gezorgd dat de crisisorganisatie als geheel 

reactief was, waardoor in dit geval onder andere de continuïteit van de crisisorganisatie niet 

optimaal was gewaarborgd. Zo is in het OT onvoldoende geanticipeerd op het uitvallen van C2000. 

De getroffen maatregel om C2000 operationeel te houden, het gebruik van extra aggregaten, is 

niet voldoende uitgedacht. Het uitvoeren van goed scenariodenken zou in dit geval inzichtelijk 

hebben gemaakt dat er een gat van minimaal één uur zat tussen de uitval van C2000 en het 

operationeel zijn van de extra aggregaten. Dit knelpunt is nu niet besproken en C2000 zou in de 

praktijk dan ook zijn uitgevallen. 

 

Door het ontbreken van scenariodenken zijn andere knelpunten - zoals de effecten van het 

naderende slechte weer, verder afnemende capaciteit van de hulpdiensten, minimaal inzicht in de 

effecten van crisiscommunicatie en het niet in kaart kunnen brengen van de zorgbehoefte - 

onvoldoende aan bod geweest. 
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In het BT ontbrak een groot deel van de strategische besluitvorming. Bij een stroomstoring zijn de 

strategische vraagstukken minder evident dan bij een meer klassieke ramp, waardoor de 

identificatie van de strategische vraagstukken meer scenariodenken behoeft. Doordat dit nu niet is 

gebeurd zijn deze strategische vraagstukken onvoldoende behandeld. 

Het verdient aanbeveling om het scenariodenken dan ook nadrukkelijker te borgen binnen de 

werkwijze van de crisisorganisatie. Dit voorkomt dat de crisisorganisatie enkel reactief optreedt en 

reageert op wat er op hen afkomt. Scenariodenken maakt de crisisorganisatie als geheel 

weerbaarder voor wat er mogelijk nog komt en stelt de crisisorganisatie in staat hier adequater op 

te reageren.  

In verband met de grote druk op de secties biedt het formeren van een extra stafsectie Scenario’s 

en Advies uitkomst. Deze stafsectie borgt dat de crisisorganisatie vanaf het begin van een incident 

vooruitdenkt en proactief optreedt. Hiermee wordt het BT ook geholpen door middel van het 

aanreiken van strategische vraagstukken, die bij het scenariodenken worden geïdentificeerd. Het 

belang van een dergelijke stafsectie wordt vergroot door de toenemende mate van digitalisering en 

minder klassieke incidenten, zoals een stroomstoring, uitval IT of maatschappelijke onrust. Bij deze 

incidenten is het veelal minder evident wat de nog te ontstane knelpunten zijn, wat de relevantie 

van scenariodenken verder vergroot. 

 

Aanbeveling 3 

Leiding en 

Coördinatie 

Zie toe op voldoende aandacht voor de zelfredzaamheid en de 

zorgbehoefte bij stroomuitval en soortgelijke situaties. 

Toelichting Aanbeveling 3 

Zelfredzaamheid, niet-zelfredzaamheid en de zorgbehoefte zijn besproken in het OT, maar niet 

vertaald naar proactieve maatregelen (link met aanbeveling 2 Scenariodenken). Ondanks dat de 

GHOR heeft benoemd meer knelpunten met betrekking tot de zorgbehoefte te verwachten naarmate 

het incident zou vorderen, hebben de thema’s en de verbinding tussen de thema’s (verminderde 

zelfredzaamheid vergroot de zorgbehoefte) onvoldoende aandacht gehad. 

 

Minder zelfredzamen zijn veelal bovengemiddeld afhankelijk van stroom, waardoor hun 

zorgbehoefte toeneemt bij een stroomstoring. Ondertussen is het tijdens een stroomstoring lastig 

om diezelfde zorgbehoefte in kaart te brengen omdat zorginstellingen en mensen thuis moeilijk te 

bereiken zijn en hun systemen het veelal minder goed doen. Om die reden dienen de thema’s 

zelfredzaamheid en zorgbehoefte nadrukkelijk te worden geëxpliciteerd bij stroomuitval en 

soortgelijke situaties, om daar vervolgens de aanpak op af te stemmen. 

 

Door de zorgbehoefte te expliciteren in het OT-overleg, had het OT naar verwachting ook meer 

strategische vraagstukken kunnen identificeren voor het BT. Zoals het niet in beeld hebben van de 

zorgbehoefte en de mogelijke consequenties daarvan. Denk aan een schuldvraag vanuit media en 

getroffenen. Om die reden is het goed om bij vergelijkbare situaties vanaf het begin toe te zien op 

voldoende aandacht voor de zelfredzaamheid en zorgbehoefte.  
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Aanbeveling 4 

Leiding en 

Coördinatie 

Expliciteer en beoefen de samenwerking tussen het RAC en het OT 

en BT. 

Toelichting Aanbeveling 4 

Tijdens de systeemoefening was er onvoldoende aansluiting tussen het RAC en het OT en BT. Het 

thema crisiscommunicatie is in het OT onvoldoende aan bod geweest. De Communicatieadviseur OT 

heeft bijvoorbeeld geadviseerd om de communicatie over de brand ook vanuit het RAC te doen. Dit 

advies is niet opgevolgd of uitgebreid besproken binnen het OT. Het is daarmee een overwogen 

keuze van het OT geweest om de communicatie over de brand bij het CoPI te houden en het RAC 

daar niet bij te betrekken. In deze situatie was het betrekken van het RAC en de stroomstoring bij 

de communicatie over de brand wel de juiste keuze: hoewel de incidenten niets met elkaar te maken 

hadden, zal de burger die link wel leggen. De Communicatieadviseur OT nam hier onvoldoende 

ruimte om dit toe te lichten in het OT en het OT gaf hier onvoldoende ruimte aan de 

Communicatieadviseur. Met name bij een stroomstoring, met veel communicatieve uitdagingen, 

had dit thema nadrukkelijker besproken moeten worden.  

 

In het BT speelden bij de voorzitter veiligheidsregio verschillende onduidelijkheden over het proces 

en de inhoud van de communicatie. De Communicatieadviseur BT kon deze onduidelijkheden 

onvoldoende wegnemen. 

 

De samenwerking tussen het RAC en het OT en BT dient dan ook verder te worden geëxpliciteerd. 

Tracht daarbij in ieder geval antwoord te geven op de onderstaande drie vragen: 

1. Wat verwacht het RAC van de communicatieadviseurs in het OT en BT en hoe verloopt die 

afstemming? 

2. Wat verwachten de communicatieadviseurs van het OT en het BT? 

3. Wat verwachten het OT en het BT van de communicatieadviseurs in de teams? 

 

Nadat deze samenwerking is geëxpliciteerd is het goed om deze daadwerkelijk te beoefenen. Dit 

zodat de dynamiek van crises, zoals de afwisselende actie- en overlegfase, voldoende wordt 

betrokken bij de afspraken voor verdere samenwerking. 

3.3 Informatiemanagement 

Aanbeveling 5 

Informatiemanagement 

Hanteer en beoefen een gestructureerde beeld- en 

oordeelsvorming en stroomlijn dit met het gebruik van LCMS. 

Toelichting Aanbeveling 5 

Tijdens de OT-overleggen liepen beeld- en oordeelsvorming geregeld onbedoeld door elkaar. 

Hierdoor zijn niet alle knelpunten gewogen ten opzichte van het gehele actuele beeld. Daarbij is 

geen thematische structurering gebruikt om de informatie te ordenen. Hier is ook niet naartoe 

gewerkt naarmate het incident vorderde. Ook in LCMS is geen thematiek gebruikt om het OT-beeld, 

en daarmee het situatiebeeld, te ordenen. De CaCo heeft dit wel gedaan, maar de regievoerend 

Informatiemanager in het OT heeft dit niet overgenomen of hier andere thema’s voor gebruikt.  

 

Het is essentieel dat tijdens een incident een zo compleet mogelijk beeld wordt gevormd, om dit 

vervolgens te kunnen beoordelen en knelpunten te identificeren. Het is dan ook de aanbeveling om 

tijdens OT-overleggen gebruik te maken van gestructureerde beeld- en oordeelsvorming. Het 

gebruik van thema’s kan hierbij helpen en maakt het makkelijker om informatie te plaatsen en waar 

nodig aan te passen. Door tijdens een incident toe te werken naar dezelfde thematische indeling 

van informatie in de verschillende LCMS-tabbladen, kan deze indeling ook worden gebruikt bij de 

multidisciplinaire overleggen. Bij deze systeemoefening zou op die manier bijvoorbeeld structureel 

meer aandacht zijn geweest voor de continuïteit van de crisisorganisatie (capaciteit en onderlinge 

communicatie). Daarmee verbetert dit de leiding en coördinatie. 
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3.4 Communicatie 

Aanbeveling 6 

Communicatie 

Expliciteer en beoefen de werkwijze van NL-Alert.*  

Toelichting Aanbeveling 6 

De NL-Alert is tijdens de systeemoefening te laat ingezet. De aanbeveling is dan ook om de huidige 

werkwijze en mandatering rondom het versturen van een NL-Alert te onderzoeken. Snel een NL-

Alert verzenden is belangrijk. Probeer in ieder geval antwoord te geven op de volgende vragen: 

1. Wat zijn de uitgangspunten van de Meldkamer Noord-Holland voor het tijdig versturen van 

een NL-Alert? 

2. Hoe verloopt de samenwerking tussen de CaCo, CoPI, OT en het RAC bij het versturen van 

een NL-Alert?  

3. Wat zijn situaties waarbij kan worden afgeweken van de bovenstaande samenwerking en 

hoe verhoudt dit zich tot de huidige mandatering? Kijk hierbij expliciet naar de 

omstandigheden tijdens een stroomstoring. 

4. Wat zijn de gewenste afspraken voor het versturen van een NL-Alert om tegemoet te komen 

aan de uitgangspunten, rekening houdend met de antwoorden op vraag 2 en 3?  

 

Het verdient aanbeveling om het gebruik van de standaard deels vooraf ingevulde NL-Alert 

berichten mee te nemen bij de beantwoording van de bovenstaande vragen. Hoe completer de 

vooraf ingevulde informatie, hoe makkelijker de NL-Alert immers te versturen is. Afhankelijk van 

de antwoorden is het nuttig om de gewenste werkwijze, inclusief mandatering, rondom de NL-Alert 

te heroverwegen en het resultaat hiervan te beoefenen. 

 

*Deze aanbeveling is grotendeels gelijk aan de aanbeveling uit het rapport van de systeemtest 

veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2019. Bij deze systeemtest was de Meldkamer Noord-

Holland reeds actief vanaf de locatie in Haarlem. Bij beide evaluaties van de systeemoefening van 

de veiligheidsregio Kennemerland 2019 en de systeemtest van de veiligheidsregio Zaanstreek-

Waterland 2019 kwam het onderwerp ‘tijdig versturen van NL-Alert’ naar voren. 

 

Aanbeveling 7 

Communicatie 

Integreer en beoefen het gebruik van een expliciet gemaakt Plan 

van Aanpak binnen het RAC. 

Toelichting Aanbeveling 7 

Het RAC maakte in de werkwijze gebruik van een whiteboard waarop verschillende onderdelen van 

de crisiscommunicatie werden beschreven, zoals de doelgroepen en het doel van de communicatie 

(in termen van informatieverstrekking, betekenisgeving en handelingsperspectief). Het daarbij 

horende Plan van aanpak was impliciet en werd nergens geëxpliciteerd. Hierdoor kon de 

overkoepelende aanpak ook niet worden gedeeld, toegelicht of bijgesteld. Dit had een groot 

afbreukrisico, daar er vanuit werd gegaan dat eenieder impliciet dezelfde opvattingen had over de 

aanpak.  

 

Het verdient de aanbeveling om deze aanpak te expliciteren in een Plan van Aanpak. Een Plan van 

aanpak bevat onderdelen als:  

- Wie treedt naar buiten, hoe snel, hoe vaak en met welke boodschap? 

- Welke boodschap is voor welke doelgroepen bestemd en via welke kanalen worden deze 

gecommuniceerd? 

- Wat is het beoogde effect bij pers en publiek? 

- Controle beoogd effect: komt de communicatie bij de doelgroepen aan? 

 

Dit alles draagt bij aan het verhelderen van het uiteindelijke doel van de communicatie. Het niet 

expliciteren van de gehele aanpak heeft daarnaast als afbreukrisico dat het bijstellen van de aanpak 

een stuk lastiger is, omdat dan niet direct duidelijk is welke onderdelen worden bijgesteld. Een 

duidelijk Plan van aanpak helpt daarnaast de communicatieadviseurs in het OT en BT bij het geven 

en onderbouwen van het communicatieadvies. Ook maakt een duidelijke aanpak het gemakkelijker 

deze breed te delen met andere teams of externe partijen. 
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3.5 Nafase 

Aanbeveling 8 

Nafase 

Beoefen de daadwerkelijke overgang naar de nafase-organisatie. 

Toelichting Aanbeveling 8 

De daadwerkelijke overgang naar de nafase is tijdens de systeemoefening niet aan bod geweest. 

Dit relatief nieuwe onderdeel van het toetsingskader is dan ook lastig te integreren tijdens een 

oefening die zich opbouwt vanaf de start en een dagdeel duurt. Desondanks is het goed om de 

daadwerkelijke overgang te beoefenen. Denk hierbij aan het gebruik van scenario’s voor een 

systeemoefening of training waarbij deze starten op het moment dat de nafase van belang wordt. 

Dit kan al tijdens de acute fase. 

 

3.6 Algemeen 

Aanbeveling 9 

Algemeen 

Bespreek en onderzoek de mogelijkheid om onverwacht te oefenen. 

Toelichting Aanbeveling 9 

De huidige systeemoefening was verwacht. Hierdoor waren alle functionarissen tegelijkertijd 

aanwezig op locatie met de verwachting direct te gaan oefenen. Dit doet geen recht aan de 

werkelijkheid. Om zo realistisch mogelijk te oefenen verdient het de aanbeveling om te bespreken 

of de volgende systeemoefening wellicht onverwacht kan. Deze kan nog steeds worden 

aangekondigd, maar doet zodoende meer recht aan de werkelijkheid. Zo kunnen bijvoorbeeld de 

Officieren van Dienst onderweg naar de CoPI-locatie al starten met het opbouwen van een beeld en 

komen verschillende functionarissen op ongelijke tijden aan in de overlegruimtes. Dit gebeurt ook 

zo in de praktijk, waardoor de oefening minder kunstmatig en meer realistisch wordt.  
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4 Conclusies  

Dit hoofdstuk bevat de conclusies van de systeemoefening. Paragraaf 4.1 biedt inzicht in de conclusies 

ten aanzien van het toetsingskader 2018. Paragraaf 4.2 bevat de conclusies ten aanzien van het 

Besluit Veiligheidsregio’s, in de gevallen dat die vereisten niet overlappen met het toetsingskader. 

4.1 Conclusies toetsingskader 

Onderstaande tabel bevat de resultaten van de veiligheidsregio Kennemerland. De resultaten zijn als 

score weergegeven per hoofdelement van het toetsingskader (Melding en Alarmering, Leiding en 

Coördinatie, Informatiemanagement, Communicatie en Nafase). 

 

Onderdelen toetsingskader Resultaat 

Melding en Alarmering 67% 

Leiding en Coördinatie 45% 

Informatiemanagement 60% 

Communicatie 50% 

Nafase 100% 

 

Per hoofdelement van het toetsingskader wordt eerst benoemd hoe is gepresteerd op de verschillende 

subelementen. Vervolgens wordt een korte algehele conclusie gepresenteerd en worden de 

aandachtspunten toegelicht.  

 
Rekenmethode  

De scores zijn gebaseerd op de vereisten van 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 is buiten beschouwing gelaten. Dit is het geval wanneer een subelement niet met 

onderbouwing kan worden beantwoord omdat een specifiek subelement niet aan bod is gekomen bij 

de systeemoefening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de overgang naar de nafase: de systeemoefening 

bood niet de ruimte om die overgang goed te testen. 

 

Per subelement wordt een ondergrens van 65% gehanteerd om voldoende te scoren. Wanneer 65% 

van de teams waar een subelement betrekking op heeft een voldoende is, scoort het subelement een 

‘ja’. Oftewel, als een subelement betrekking heeft op vier teams en drie teams scoren een ja, is een 

subelement voldoende. Maar als een subelement betrekking heeft op vijf teams en drie teams scoren 

een ja, is een subelement onvoldoende. 

4.1.1 Melding en Alarmering 

Het hoofdelement Melding en Alarmering wordt door het toetsingskader omschreven als:  

 

Het resultaat wordt bepaald op basis van 6 subelementen. Bij 4 van de 6 subelementen heeft 

de Veiligheidsregio Kennemerland een voldoende resultaat laten zien. Dit leidt tot een 

resultaat van 67%. 

  

 

“De Meldkamer zorgt bij aanvang en tijdens een incident of crisis voor tijdige alarmering en 

informatie-uitwisseling door eenduidige aansturing.” 
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 Melding en Alarmering  Voldaan  

1 Op basis van de aard en omstandigheden van de ramp of crisis zorgt de Meldkamer 

voor een 24/7 beschikbare multidisciplinaire functionaris die bij een inzet van de 

drie disciplines: 

- coördineert tussen de drie disciplines; 

- zorgt voor eenduidige aansturing; 

- de eerste noodzakelijke besluiten neemt ten behoeve van de operationele 

inzet;  

- zorgt voor interne en externe informatie-uitwisseling. 

Ja 

2 Het tijdig informeren van de juiste interne en externe functionarissen en 

eenheden/teams. 

Nee 

3 Het (op verzoek) tijdig uitvoeren van het informeren van de bevolking (NL-Alert, 

WAS). 

Nee 

4 Het bewaken van de opkomst en (her)alarmering indien nodig. Ja 

5 Het aanpassen van de inzet op verzoek van de teams of functionarissen. Ja 

6 Het delen, bundelen, verrijken en veredelen van informatie tussen de drie 

disciplines. 

Ja 

 

Algehele conclusie Melding en Alarmering 

Het proces Melding en Alarmering is over het geheel genomen voldoende ingevuld. De Meldkamer 

heeft de rol tijdens de systeemoefening vakkundig en professioneel uitgevoerd. De CaCo zorgde hierbij 

voor een eenduidige aansturing en was effectief in het handelen. Waar nodig coördineerde de CaCo 

tussen de verschillende diensten, gaf hij opdrachten en zorgde voor in- en externe informatie-

uitwisseling. Verbeterpunten zijn er op het gebied van het alarmeren van GRIP 4 en het versturen van 

de NL-Alert. 

 

Alarmering GRIP 4 

Onderdeel van het element Melding en Alarmering is het tijdig informeren van de benodigde teams en 

functionarissen. Dit onderdeel is onvoldoende ingevuld: de GRIP 4 alarmering vond 14 minuten na het 

besluit tot GRIP 4 plaats en is daarmee niet voldoende tijdig. Dit is te wijten aan het niet doorgeven 

van het besluit tot GRIP 4 aan de Meldkamer. De Operationeel Leider heeft dit besluit om 10:20 uur 

genomen tijdens het OT-overleg. Niemand heeft vervolgens contact opgenomen met de Meldkamer 

om te zorgen voor een tijdige alarmering. De CaCo zag het besluit tot GRIP 4 om 10:34 uur in LCMS 

en heeft dit geprobeerd te verifiëren. Nadat verificatie niet mogelijk bleek doordat het OT onbereikbaar 

was, besloot de CaCo alsnog GRIP 4 te alarmeren.  

 

NL-Alert 

Een ander verbeterpunt wat betreft Melding en Alarmering is het tijdig versturen van een NL-Alert. 

Tijdens de systeemoefening is dit meerdere malen niet naar behoren ingevuld. Dit heeft twee redenen: 

het niet versturen van een NL-Alert direct vanuit de Meldkamer en het niet indienen van een verzoek 

bij de Meldkamer voor het versturen van een NL-Alert na een besluit hiertoe bij andere teams. 

❖ Om 10:10 uur is het onderwerp NL-Alert besproken op de Meldkamer, waarbij is besloten dat 

dit voor het OT was en niet voor de Meldkamer. De stroomstoring startte om 09:00 uur. In 

verband met het risico van grootschalige uitval mobiele telefonie is er slechts een beperkte tijd 

dat NL-Alert functioneel kan worden ingezet. Om die reden is het zo snel mogelijk versturen 

van een NL-Alert essentieel, waardoor het overdragen van de NL-Alert aan het OT hier ten koste 

gaat van de tijdigheid. De NL-Alert dient bij een stroomstoring dan ook al eerder dan 70 minuten 

na de start van de storing onderwerp van gesprek te zijn. Daarnaast behoort het tijdig 

informeren van de bevolking per definitie een uitgangspunt te zijn, ook bij andere incidenten 

dan een stroomstoring.  

❖ Om 11:15 uur meldt het RAC dat een NL-Alert is verstuurd met de tekst “Stroomstoring 

Haarlem-Noord en Velsen. Verwachting duur 72 uur. Informatie via NH Radio FM88.9. Gebruik 

radio op batterijen of in auto.”. Dit was de eerste NL-Alert na de start van de storing om 09:00 
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uur en 60 minuten nadat de NL-Alert is besproken in het OT. Deze is daarmee niet tijdig. 

Daarnaast is het verzoek tot het versturen van een NL-Alert nooit doorgegeven aan de 

Meldkamer en is deze daarmee feitelijk nooit verstuurd. De CaCo in de Meldkamer leest dit voor 

het eerst in LCMS om 11:39 uur. 

❖ Ook het CoPI heeft besloten tot het versturen van een NL-Alert om de omwonenden van de 

brand in de parkeergarage te informeren. Dit verzoek tot het versturen van de NL-Alert met 

betrekking tot de brand is nooit door de Meldkamer ontvangen.  

4.1.2 Leiding en Coördinatie 

Het hoofdelement Leiding en Coördinatie wordt door het toetsingskader omschreven als: 

Het resultaat wordt bepaald op basis van 21 subelementen. Eén subelement was niet van 

toepassing tijdens de systeemoefening. Bij 9 van de overige 20 subelementen heeft de 

Veiligheidsregio Kennemerland een voldoende resultaat laten zien. Dit leidt tot een 

resultaat van 45%.  

 

 Leiding en Coördinatie  Voldaan  

1 De teams en functionarissen werken conform procedures, richtlijnen en handboeken 

en passen maatwerk toe als specifieke omstandigheden van het betreffende 

incident hiertoe aanleiding geven. 

Ja 

2 Binnen en tussen de teams en functionarissen van de crisisorganisatie vindt 

regelmatige afstemming plaats. 

Nee 

3 Binnen en tussen de teams en functionarissen van de crisisorganisatie vindt 

informatie-uitwisseling plaats. 

Ja 

4 Binnen en tussen de teams en functionarissen van de crisisorganisatie is het 

duidelijk wie wat doet in het kader van de operationele aanpak (op basis van: rollen, 

verantwoordelijkheden, verwachtingen). 

Ja 

5 De ingezette crisisteams adviseren over operationele, tactische en strategische 

vraagstukken. 

Nee 

6 Het is duidelijk op welke vraagstukken door wie een besluit of actie moet worden 

genomen ten aanzien van de operationele en strategische sturing. 

Ja 

7 De teams stemmen regelmatig af of het bijstellen van de operationele aanpak en 

sturing nodig is. 

Nee 

8 De teams stemmen regelmatig af of de huidige inzet van functionarissen nog 

passend is bij het incident. 

Ja 

9 De teams stemmen regelmatig af of de continuïteit van de crisisorganisatie 

gegarandeerd wordt gedurende het incident. 

Nee 

10 De teams stemmen regelmatig af of advies/aansluiting van experts en externe 

netwerkpartners nodig is. 

Ja 

11 De gekozen aanpak/interventie sluit aan bij beoogde effecten en resultaten. Nee 

12 De gekozen aanpak/interventie sluit aan bij benoemde doelstellingen en 

uitgangspunten. 

Nee 

13 De gekozen aanpak/interventie sluit aan bij de specifieke omstandigheden van het 

incident in de context van de regio. 

Nee 

14 De gekozen aanpak/interventie sluit aan bij het actuele beeld van het incident. Nee 

“De crisisorganisatie stuurt en coördineert de operationele en bestuurlijke aanpak van een 

incident of crisis effectief en efficiënt.” 
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15 De gekozen aanpak/interventie sluit aan bij de mogelijkheden van de 

hulpverleningsdiensten. 

Nee 

16 De gekozen aanpak/interventie sluit aan bij de mate van zelfredzaamheid van de 

bevolking/maatschappij. 

Nee 

17 De gekozen aanpak/interventie sluit aan bij de zorgbehoefte van de getroffenen. Nee 

18 De gekozen aanpak/interventie sluit aan bij eventuele initiatieven van burgers en 

bedrijven. 

N.v.t. 

19 De leiders van de teams komen tot een beeld van het incident. Ja 

20 De leiders van de teams komen tot een oordeel. Ja 

21 De leiders van de teams komen tot een gewogen en vastgesteld besluit. Ja 

 

Algehele conclusie Leiding en Coördinatie  

Op het gebied van Leiding en Coördinatie zijn de meeste leerpunten naar voren gekomen tijdens de 

systeemoefening. Dit wordt toegelicht aan de hand van verschillende thema’s.  

 

De Leiding en Coördinatie bij het CoPI en Backoffice Bevolkingszorg komt bij de toelichting minimaal 

naar voren. Dit komt bij het CoPI doordat deze bij de brand relatief autonoom heeft opgetreden en 

het contact met het OT tot een minimum heeft beperkt. Dit was een bewuste gezamenlijke keuze van 

de Leider CoPI en de Operationeel Leider, in verband met de regionale stroomstoring en de verwachte 

drukte voor het OT. Achteraf blijkt dit een juiste keuze, met uitzondering van het waarborgen van de 

continuïteit van de crisisorganisatie en de samenwerking met het RAC. Beide punten worden toegelicht 

bij respectievelijk de thema’s ‘Continuïteit Crisisorganisatie’ en ‘Leiding en Coördinatie 

crisiscommunicatie’. Het BackOffice Bevolkingszorg komt bij de toelichting minimaal naar voren 

doordat het Backoffice de Leiding en Coördinatie over het algemeen voldoende heeft ingevuld, met 

uitzondering van het voldoende in overweging nemen van de zorgbehoefte. Dit wordt bij het thema 

‘Zelfredzaamheid en Zorgbehoefte’ toegelicht.  

 

Naast de leerpunten is een aantal zaken ook goed uitgevoerd. Denk daarbij aan de opschaling naar 

een GRIP 2 zonder CoPI, wat afwijkt van de normale procedures. Daarnaast is vanaf het begin actief 

de samenwerking gezocht met ketenpartners, zoals PWN en KPN.  

 

De onderstaand gehanteerde thema’s voor Leiding en Coördinatie overlappen in enkele gevallen niet 

één op één met de subelementen van het toetsingskader. In die gevallen kent de onderbouwing van 

de subelementen overlap waardoor deze zich overzichtelijker laat beschrijven onder een 

overkoepelend thema. 

 

Leiding en Coördinatie OT  

Bij de OT-overleggen ontbrak gestructureerde beeld- en oordeelsvorming, waardoor maatregelen niet 

volledig werden gewogen ten opzichte van het gehele actuele beeld en de daarbij horende context. 

Daarbij vond geen terugkoppeling van eerdere acties plaats. Zodoende was er weinig aandacht voor 

daadwerkelijke opvolging van maatregelen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het leveren van aggregaten. 

De (tijdens een stroomstoring zeer kritieke) actie ‘aggregaten regelen’ is uitgezet, waarop tijdens de 

oefening is teruggekoppeld dat deze op zijn vroegst om 14:00 uur geleverd konden worden. Nooit is 

nagedacht over de verdere opvolging en mogelijke implicaties van deze uitkomst bij een stroomstoring 

vanaf 09:00 uur. Gedurende de OT-overleggen is ook geen gebruikgemaakt van thematiek om de 

informatie te ordenen. 

 

Gedurende het incident was een liaison van Liander in het OT aanwezig. De samenwerking met deze 

liaison is niet optimaal ingericht. Toen deze liaison de kritieke informatie ontving dat ongeveer de helft 

van de aansluitingen eerder van stroom kon worden voorzien (het overige deel zou nog minimaal 72 

uur zonder stroom zitten) was de Operationeel Leider in het BT-overleg. De Operationeel Leider heeft 

het gehele BT-overleg bijgewoond. Hierdoor heeft de Operationeel Leider deze kritieke informatie een 
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half uur later van de liaison ontvangen. Deze informatie is in de tussentijd ook niet met andere OT-

leden gedeeld. De liaison van Liander heeft in de tussentijd ook geen toenadering gezocht.  

 

Binnen het OT was onvoldoende aandacht voor scenariodenken. Binnen de kolommen zijn wel 

scenario’s opgesteld, maar in geen geval is nagedacht over de mogelijke implicaties van de opgestelde 

scenario’s. De scenario’s zijn daarmee ook nooit tijdens het OT-overleg besproken en in geen enkel 

geval uitgewerkt naar proactieve maatregelen. Dit zorgde ervoor dat het OT vooral reactief optrad. 

 

Dit alles resulteerde onder andere in het niet optimaal garanderen van de continuïteit van de 

crisisorganisatie gedurende de stroomstoring, evenals het niet zo snel mogelijk opnieuw aansluiten 

van de stroom in de helft van het gebied. 

 

Continuïteit Crisisorganisatie 

Als gevolg van onvolledige oordeelsvorming, het uitblijven van uitgewerkt scenariodenken en het niet 

terugkoppelen van acties was de continuïteit van de eigen crisisorganisatie niet optimaal gegarandeerd 

tijdens de stroomstoring. Het beschikken over extra aggregaten was kritiek voor het operationeel 

houden van C2000. Nooit is stilgestaan bij de aansluittijd van aggregaten, benodigde brandstof voor 

minimaal 72 uur en de benodigde expertise om deze aggregaten operationeel te houden. Daarbij is 

toegezegd dat de aggregaten op zijn vroegst om 14:00 uur geleverd konden worden. C2000 blijft 

ongeveer vier uur operationeel na een stroomstoring. De storing was om 09:00 uur. Dit kritieke punt 

heeft dan ook te weinig aandacht gehad. Het beoogde effect, waarbij de onderlinge communicatie in 

stand bleef, zou om die reden zijn uitgebleven.  

 

Tijdens de oefening zijn meld- en informatiepunten ingesteld, die de mogelijkheid bieden aan de 

bevolking om daar melding te doen van incidenten. Dit is een sterke maatregel geweest. Nooit is de 

crisisorganisatie zich echter bewust geweest van het niet kunnen communiceren met deze punten bij 

uitval van C2000, met uitzondering voor de locaties waar een NCV aansluiting is. 

 

Gedurende de OT-overleggen is niet expliciet stilgestaan bij het thema capaciteit en de gevolgen van 

de grote brand voor de capaciteit. Het bepalen van capaciteit is een monodisciplinair onderdeel voor 

de kolommen, maar het bepalen van de implicaties van (zowel de huidige als mogelijk nog te ontstane) 

knelpunten in de capaciteit dienen multidisciplinair gedeeld te worden. Door de mogelijk nog te 

ontstane knelpunten vroegtijdig te delen kan hierop worden geanticipeerd. Met name bij een 

stroomstoring en grote brand, die beide een groot beroep op de capaciteit doen en daarmee gevolgen 

hebben voor de continuïteit. Daarbij geldt een vergroot risico door bijvoorbeeld het uitvallen van 

automatische brandmeldsystemen bij een stroomstoring, waardoor branden later worden 

gedetecteerd en brandweer later ter plaatse is. De Operationeel Leider had tijdens de oefening geen 

inzicht in de capaciteit van de hulpdiensten en de toegenomen risico’s door de stroomstoring.  

 

Heraansluiting stroom 

Tijdens de systeemoefening gaf Liander om 11:25 uur de informatie door dat de helft van de 

aansluitingen in het getroffen gebied eerder van stroom konden worden voorzien. Het overige deel 

zou nog drie dagen zonder stroom zitten. Om dit te bewerkstelligen is de veiligheidsregio gevraagd 

een overzicht van een gebied en/of een lijst van aansluitingen die voorrang krijgen aan te leveren aan 

Liander. De verwachting van Liander was dat als deze lijst op dat moment zou worden aangeleverd, 

de geprioriteerde aansluitingen die avond rond 19:00 uur weer stroom zouden hebben. 

 

Deze informatie is vervolgens op verschillende wijzen binnen de crisisorganisatie verspreid en 

geborgd. In het situatiebeeld in LCMS is de foutieve informatie geplaatst dat de helft direct weer van 

stroom kon worden voorzien en de andere helft die avond om 19:00 uur weer stroom zou krijgen 

(terwijl de andere helft nog drie dagen en nachten zonder stroom zou zitten). Het Backoffice 

Bevolkingszorg is op basis van deze foutieve informatie gestart met het Nafaseplan, waarin ervan 

wordt uitgegaan dat eenieder weer stroom heeft om 19:00 uur.  
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Met betrekking tot het aanleveren van een overzicht van aansluitingen die prioriteit krijgen bij de 

heraansluiting is in het OT uitgegaan van de verdringingsreeks, zoals beschreven in de Bestuurlijke 

Netwerkkaart 14: 

1. Voorzieningen t.b.v. openbare veiligheid, volksgezondheid 

2. Kritische processen industrie/nuts en basisvoorzieningen 

3. Overige industrie, openbare gebouwen, bedrijven en consumenten 

 

Dit is in het BT zo besproken en door het BT geaccordeerd. Tot een start met de werkzaamheden om 

deze verdringingsreeks te vertalen naar het getroffen gebied is het nooit gekomen. Om 13:00 uur was 

nog geen aanstalten gemaakt met het opstellen van een overzicht om dit aan te leveren aan Liander. 

Hier is ook niets over afgestemd met de liaison van Liander. Deze had hier een sleutelrol met 

betrekking tot onderlinge afspraken en verwachtingen kunnen vervullen. 

 

Leiding en Coördinatie BT 

Binnen het BT vond weinig strategische besluitvorming plaats en het BT was veelal operationeel 

georiënteerd. Dit is in het BT ook aangegeven, maar vervolgens is dit niet vertaald naar een meer 

strategische invalshoek. In het gebruikte scenario waren de strategische vraagstukken ook minder 

evident dan bij een meer klassieke ramp, waardoor de identificatie van de strategische vraagstukken 

meer aandacht behoefte. Idealiter geeft het OT aan wat (een deel van) de strategische dilemma’s zijn, 

maar dat ontslaat het BT niet van de taak om hier zelf, vanuit de eigen bestuurlijke expertise, over 

mee te denken. Het feit dat de Operationeel Leider beide BT-overleggen de volledige duur aanwezig 

was (ook tijdens de oordeels- en besluitvorming) hielp niet bij de vertaling van het incident naar 

strategische vraagstukken.  

 

Tijdens de afwezigheid van de Operationeel Leider had het BT zelf kunnen scenariodenken. Hierdoor 

had het BT de eigen bestuurlijke dilemma’s kunnen identificeren, dat gebeurde echter niet. De pauze 

tussen het tweede en derde plenaire overleg duurde bijna een uur en die tijd had veel nuttiger besteed 

kunnen worden. 

 

In de aanpak kwam het actuele beeld dat de stroomstoring minimaal 72 uur (drie dagen en drie 

nachten) zou gaan duren onvoldoende naar voren.  

 

Leiding en Coördinatie Crisiscommunicatie 

Bij een stroomstoring is crisiscommunicatie één van de belangrijkste onderdelen. Crisiscommunicatie 

is vanzelfsprekend altijd een belangrijk onderdeel, maar in verband met de (almaar toenemende) 

verminderde bereikbaar van de bevolking wordt de inrichting nog belangrijker bij een stroomstoring. 

Dit wordt versterkt bij een grote brand met dodelijke slachtoffers in het getroffen gebied. Eenduidige 

leiding en coördinatie omtrent de totstandkoming van de communicatie is dan ook uitdagend maar 

essentieel. In het OT en BT zitten communicatieadviseurs om de leiding en coördinatie optimaal in te 

richten.  

 

Het thema crisiscommunicatie is in het OT onvoldoende aan bod geweest. Zo is relatief weinig 

aandacht besteed aan de beeldvorming en knelpunten op communicatief gebied. De 

Communicatieadviseur OT heeft bijvoorbeeld het advies gedaan om de communicatie over de brand 

ook vanuit het RAC te doen. Dit advies is niet opgevolgd of uitgebreid besproken binnen het OT. Het 

is daarmee een overwogen keuze van het OT geweest om de communicatie over de brand bij het CoPI 

te houden en het RAC daar niet bij te betrekken. In deze situatie was het betrekken van het RAC en 

de stroomstoring bij de communicatie over de brand wel de juiste keuze: hoewel de incidenten niets 

met elkaar te maken hadden, zal de burger die link wel leggen. Het advies van de 

Communicatieadviseur OT was daarmee dan ook een terecht advies geweest. In deze dergelijke casus 

had het RAC vanuit haar expertise echter duidelijker kunnen onderbouwen waarom het loskoppelen 

van de communicatie in dit geval niet handig is, zodat er door het OT beter zou worden geluisterd 

naar het advies. Dat is nu niet gebeurd. Anderzijds had het OT hier ook meer ruimte kunnen geven 

aan het advies, gezien het grote belang van goede communicatie. 
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Binnen het BT is geen concreet communicatieadvies besproken. Wel zijn enkele losse maatregelen 

besproken door de communicatieadviseur BT, zoals het advies tot het afgelasten van het evenement 

en het organiseren van een persconferentie. Binnen het BT is niet expliciet gesproken over beoogde 

effecten per doelgroep of een andere vorm van een overkoepelend concreet communicatieadvies, 

anders dan losse maatregelen, aan de voorzitter. De samenwerking tussen het BT en de 

Communicatieadviseur BT was hierbij niet optimaal. Bij de voorzitter speelden verschillende 

onduidelijkheden, over het proces en de inhoud van de communicatie, en de communicatieadviseur 

BT kon deze niet wegnemen. 

 

De aansluiting tussen het RAC en het OT en BT biedt ruimte voor verbetering. In het OT heeft de 

Communicatieadviseur OT onvoldoende ruimte gekregen en genomen om de beeldvorming en 

knelpunten op het gebied van communicatie toe te lichten. In het BT was sprake van onduidelijkheden 

over proces en inhoud van de crisiscommunicatie. 

 

Zelfredzaamheid en Zorgbehoefte 

Tijdens de systeemoefening heeft de GHOR actief de mate van niet-zelfredzaamheid en de daaruit 

voortvloeiende zorgbehoefte bij ziekenhuizen, verpleeg- en verzorghuizen en de huisartsen 

geïnventariseerd. Hier kwam een zorgbehoefte van de getroffenen van de stroomuitval naar voren, 

bijvoorbeeld met betrekking tot het thuisgebruik van medische apparatuur en de afhankelijkheid van 

medische apparatuur in zorginstellingen. De GHOR verwachtte tevens dat in de avond meer 

zorgvragen en knelpunten zouden ontstaan in verband met het naderende slechte weer. Desondanks 

is een aanpak voor deze (verwachte) zorgbehoefte nooit nadrukkelijk besproken in het OT. Doordat 

de implicaties van de geldende zorgbehoefte niet in het OT-overleg zijn besproken, is ook niet gekeken 

of andere partners (brandweer of politie) hier een rol in konden spelen. Een component dat hier in 

ieder geval een rol heeft gespeeld is het door elkaar lopen van beeld, oordeels- en besluitvorming. Dit 

maakte het een stuk lastiger om het thema als geheel structureel te bespreken. 

 

Met betrekking tot communicatie is benoemd dat de zelfredzaamheid een onderdeel moest zijn in de 

communicatie naar buiten. Na het eerste OT-overleg zijn de zelfredzaamheid en zorgbehoefte echter 

niet structureel behandeld en geëxpliciteerd voor de communicatie. Binnen het OT is niet actief 

meegedacht over mogelijkheden om de zelfredzaamheid te vergroten. 

 

4.1.3 Informatiemanagement 

Het hoofdelement Informatiemanagement wordt door het toetsingskader omschreven als:  

Het resultaat wordt bepaald op basis van 10 subelementen. Bij 6 van de 10 subelementen 

heeft de Veiligheidsregio Kennemerland een voldoende resultaat laten zien. Dit leidt tot een 

resultaat van 60%.  

 

 Informatiemanagement  Voldaan  

1 De functionarissen, teams en externe partners (vitale partners, buurregio's, 

buurlanden en Rijk) delen de benodigde informatie met elkaar over het beeld van 

het incident. 

Ja 

2 De functionarissen, teams en externe partners (vitale partners, buurregio's, 

buurlanden en Rijk) delen de benodigde informatie met elkaar over het 

omgevingsbeeld/analyse. 

Ja 

3 De functionarissen, teams en externe partners (vitale partners, buurregio's, 

buurlanden en Rijk) delen de benodigde informatie met elkaar over de 

doelstellingen en uitgangspunten op operationeel, tactisch en strategisch niveau. 

Nee 

“De crisisorganisatie en de extern betrokken partners beschikken over tijdige, actuele en 

relevante informatie gedurende een incident of crisis.” 
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4 De functionarissen, teams en externe partners (vitale partners, buurregio's, 

buurlanden en Rijk) delen de benodigde informatie met elkaar over de besluiten. 

Ja 

5 De functionarissen, teams en externe partners (vitale partners, buurregio's, 

buurlanden en Rijk) delen de benodigde informatie met elkaar over de aanpak. 

Ja 

6 De functionarissen, teams en externe partners (vitale partners, buurregio's, 

buurlanden en Rijk) delen de benodigde informatie met elkaar over de getroffen 

maatregelen. 

Ja 

7 De functionarissen, teams en externe partners (vitale partners, buurregio's, 

buurlanden en Rijk) delen de benodigde informatie met elkaar over de prognose. 

Nee 

8 De functionarissen, teams en externe partners (vitale partners, buurregio's, 

buurlanden en Rijk) delen de benodigde informatie met elkaar over de mogelijk 

uitgewerkte scenario's. 

Nee 

9 De functionarissen, teams en externe partners (vitale partners, buurregio's, 

buurlanden en Rijk) delen de benodigde informatie met elkaar over de 

communicatieberichten. 

Ja 

10 De functionarissen, teams en externe partners controleren of cruciale informatie is 

overgekomen. 

Nee 

 

Conclusie Informatiemanagement 

Bij dit scenario was vanaf het begin een grote hoeveelheid informatie. Daarbij was sprake van twee 

incidenten (de stroomstoring en de brand). Deze incidenten stonden los van elkaar, maar vroegen wel 

interactie, waarbij bijvoorbeeld de Officieren van Dienst wel contact hadden met de stafsecties die 

reeds waren opgeschaald in verband met de stroomstoring. Over het geheel genomen hebben de 

teams in voldoende mate informatie met elkaar gedeeld over het beeld, besluiten en de aanpak. 

Leerpunten zijn er met betrekking tot het gebruik van LCMS en het delen van doelstellingen, de 

relevantie van het delen van scenario’s en een prognose, en de controle of cruciale informatie is 

overgekomen.  

 

Gebruik LCMS en delen doelstellingen 

De informatie is tijdens de systeemoefening niet thematisch geordend in LCMS. De CaCo heeft dit in 

LCMS wel gedaan, maar de regievoerend Informatiemanager in het OT heeft dit niet overgenomen of 

hier andere thema’s voor gebruikt. Het OT-beeld in LCMS, en daarmee het situatiebeeld, is dan ook 

niet geordend aan de hand van thema’s.  

 

Tijdens het incident waren collega’s telefonisch niet altijd bereikbaar, wat ervoor zorgde dat een groter 

beroep is gedaan op LCMS. LCMS is per definitie geen communicatiemiddel, maar een middel om snel 

informatie te verzenden en breed te delen. Het is voorstelbaar dat bij het niet kunnen bereiken van 

een bepaalde functionaris informatie in ieder geval wordt gedeeld via LCMS, maar dit betekent niet 

dat informatie is ontvangen en begrepen. Zo was het tijdens de systeemoefening voor de CaCo 

geregeld onduidelijk of knelpunten en vragen het OT hadden bereikt. 

 

Geen van de teams hebben doelstellingen en/of uitgangspunten gedeeld via LCMS. Dit maakte het 

voor andere teams, met name de teams op afstand waar geen direct contact mee was, lastig om te 

bepalen waar de primaire aandacht van het team naartoe ging. Het OT en RAC hebben deze 

doelstellingen wel mondeling toegelicht in respectievelijk het BT, en het OT en het BT. 

 

Scenario’s en prognose 

De verschillende teams hebben geen scenario’s uitgewerkt en deze vertaald in proactieve 

maatregelen. Bij het CoPI, Backoffice Bevolkingszorg en het RAC was hier ook minder aanleiding voor, 

maar bij het OT en BT des te meer. Bij een lastig te voorspellen incident als een stroomstoring, de 

zeer uiteenlopende effecten en de (mogelijk nog te ontstane) knelpunten is het essentieel om in 

scenario’s te denken, deze uit te werken en hier maatregelen aan te koppelen. Bij de systeemoefening 

zorgde het niet denken in scenario’s er dan ook voor dat het OT en BT reactief waren en weinig vooruit 
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dachten. Binnen de stafsecties zijn wel enkele scenario’s opgesteld maar hier zijn vervolgens geen 

maatregelen aan gekoppeld.  

 

De prognose die is gedeeld via LCMS met betrekking tot de duur van het incident bevatte foute 

informatie. De alinea ‘Heraansluiting stroom’ bij de eerder genoemde conclusie Leiding en Coördinatie 

licht dit verder toe. Bij ieder incident is het essentieel om een prognose op te stellen en te delen. Een 

prognose is een verwachting met betrekking tot de ontwikkeling van het incident en de gevolgen in 

de tijd, voor die elementen die relevant zijn voor het team. Dit biedt andere teams inzicht in de te 

verwachten ontwikkelingen. 

 

Controle cruciale informatie 

Het OT en RAC controleerden niet of cruciale informatie over was gekomen bij de beoogd ontvanger.  

Doordat het OT dit niet deed bij de alarmering tot GRIP 4, is GRIP 4 te laat gealarmeerd: 14 minuten 

na het besluit tot GRIP 4. Het RAC en CoPI hebben beide niet gecontroleerd of het verzoek tot het 

sturen van een NL-Alert is ontvangen door de Meldkamer. Dit was niet het geval. 

4.1.4 Communicatie 

Het hoofdelement Communicatie wordt door het toetsingskader omschreven als:  

Het resultaat wordt bepaald op basis van zes subelementen. Bij 3 van de overige 6 

subelementen heeft de Veiligheidsregio Kennemerland een voldoende resultaat laten zien. 

Dit leidt tot een resultaat van 50%.  

 

 Communicatie Voldaan  

1 Communicatie richt zich op informatieverstrekking, betekenisgeving en 

handelingsperspectief. 

Ja 

2 Feitelijke informatie wordt snel gecommuniceerd. Over betekenisgeving en 

handelingsperspectief vindt afstemming plaats. 

Nee 

3 De verschillende doelgroepen zijn benoemd. Ja 

4 De benoemde doelgroepen ontvangen tijdig, regelmatig en op maat informatie. Nee 

5 De communicatieboodschap:  

- is afgestemd met (externe) partners (uit de functionele keten). Daarbij is 

duidelijk wie waarover communiceert en op welk moment en met welk doel; 

- wordt gebracht met passende communicatiemiddelen afgestemd op het 

incident, de omstandigheden en de doelgroepen; 

- is gericht op de specifieke informatiebehoefte, kennis en niveau van de 

verschillende doelgroepen. 

Ja 

6 Het is ten tijde van het incident inzichtelijk hoe de boodschap is overgekomen 

(effect van communicatie). Dit wordt continu meegenomen in het kader van 

crisiscommunicatie. 

Nee 

 

Conclusie Communicatie 

Bij een grote regionale stroomstoring is snelle en doeltreffende communicatie cruciaal. Het RAC speelt 

hier een grote rol in, maar communicatie is een gedeelde verantwoordelijkheid van de gehele 

crisisorganisatie. Sterke leiding en coördinatie op dit gebied is dan ook belangrijk om tot goede 

communicatie te komen. De leiding en coördinatie op dit gebied tijdens de oefening is toegelicht in de 

paragraaf Leiding en Coördinatie van dit hoofdstuk. Deze paragraaf en daarmee dit onderdeel van het 

toetsingskader gaat in op de daadwerkelijk uitgaande communicatie. 

 

“Met verschillende doelgroepen (zoals getroffenen, media, bevolking, verwanten en de interne 

organisatie) wordt tijdig, doelgericht en regelmatig gecommuniceerd over het incident of de 

crisis.” 
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Tijdens de systeemoefening zijn meerdere media benut voor het verstrekken van informatie en het 

bieden van handelingsperspectief. Zo is bijvoorbeeld via Twitter en de website gewezen op de duur 

van de stroomstoring en het gebruik van autoradio’s. Over de communicatie is afgestemd met 

verschillende partners, zoals Liander, ProRail en Shell. Verbeterpunten zijn er op het gebied van de 

snelheid van de communicatie en inzicht in het effect van de communicatie.  

 

Snelheid van Communicatie 

Feitelijke informatie is onvoldoende snel gecommuniceerd. Zoals reeds bij Melding en Alarmering 

toegelicht, is de eerste NL-Alert twee uur en een kwartier na de start van de storing om 09:00 uur 

verstuurd. De feitelijke informatie dat er een stroomstoring was had eerder verstuurd moeten worden. 

Daarnaast is het verzoek tot het versturen van een NL-Alert nooit doorgegeven aan de Meldkamer en 

is deze daarmee feitelijk nooit verstuurd. De CaCo in de Meldkamer leest dit voor het eerst in LCMS 

om 11:39 uur. Hierdoor hebben niet alle doelgroepen tijdig informatie ontvangen.  

 

Effect van de communicatie 

Het RAC heeft niet getracht om te controleren of de communicatie bij de beoogde ontvangers is 

aangekomen en wat het effect was. Bij een stroomstoring is dit ook lastig, maar in het geval dat dit 

wordt geëxpliciteerd en benoemd dat dit moeilijk te controleren is, kan het als knelpunt worden 

geformuleerd. Dan worden ook de andere teams hiervan in kennis gesteld. Dit is nu niet gebeurd, 

waarmee dit een blinde vlek is geworden en waarop ook geen maatregelen zijn uitgezet. 

4.1.5 Nafase 

Het hoofdelement Nafase wordt door het toetsingskader omschreven als:  

Het resultaat wordt bepaald op basis van vier subelementen. 3 subelementen (nummer 2, 3 

en 4) waren niet van toepassing bij deze systeemoefening. Dit leidt tot een resultaat van 

100%.  

 

 Nafase  Voldaan  

1 Bij alle teams, functionarissen en externe partners is de nafase besproken. Ja 

2 De overdracht naar de nafase is gebaseerd op een diagnose van de situatie, 

omgeving en vervolgactiviteiten. 

N.v.t. 

3 Voor alle teams, functionarissen en externe partners zijn de taken en 

verantwoordelijkheden en het moment van overdracht duidelijk. 

N.v.t. 

4 Naar de verschillende doelgroepen (bevolking) wordt gecommuniceerd over de 

nafase op het gebeid van proces en inhoud. 

N.v.t. 

 

Conclusie 

De overgang naar de nafase is besproken in het CoPI, OT, BT, RAC en het Backoffice Bevolkingszorg. 

De overige subelementen konden niet goed worden beoordeeld tijdens de systeemoefening, omdat de 

daadwerkelijke overgang naar de nafase niet aan bod is gekomen. Dit nuanceert logischerwijs de score 

van 100%. 

4.2 Conclusies Besluit Veiligheidsregio’s 

Conclusies naar aanleiding van de eisen zoals opgenomen in het Besluit Veiligheidsregio’s Hoofdstuk 

2 – Eisen rampenbestrijding en crisisbeheersing, voor zover deze eisen niet in de voorgaande 

hoofdstukken zijn besproken in het kader van de elementen van het toetsingskader. En voor zover 

deze eisen tijdens de systeemoefening konden worden getoetst. 

“Na afschaling is sprake van een duidelijke overdracht van activiteiten van de crisisorganisatie 

naar de ‘nafase’-organisatie. Daarbij zijn vervolgactiviteiten belegd.” 
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4.2.1 Organisatie 

Alle in het toetsingskader genoemde teams hadden minimaal de samenstelling zoals omschreven in 

het Besluit Veiligheidsregio’s. 

4.2.2 Informatiemanagement 

In het totaalbeeld (en daarmee in het situatiebeeld) waren meerdere gegevens van dit artikel niet of 

in te beperkte mate opgenomen. Daarmee gaf het totaalbeeld te weinig informatie over de 

onderstaande punten: 

- de risico’s en de effecten van het incidenttype en de bestrijdingsmogelijkheden; 

- de prognose en de aanpak met betrekking tot de risico’s voor de bevolking, de verwachte 

ontwikkeling van deze risico’s en de benodigde hulpverleners en middelen; 

- de prognose en de aanpak met betrekking tot 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; 

- de prognose en de aanpak met betrekking tot overige bedreigingen zoals die voor de vitale 

belangen, het milieu of de economie, de verwachte ontwikkeling ervan en de benodigde 

hulpverleners en middelen; 

- de getroffen maatregelen en de resultaten van de voorstellen en besluiten over de 

bestrijdingsstrategie, de inzetplannen en de benodigde hulpverleners en middelen; 

- de getroffen maatregelen en de resultaten van de voortgang van de inzet en de uitvoering, de 

bijstelling van besluiten of de uitvoering ervan en de bereikte resultaten. 
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Bijlage A  Afkortingenlijst 

BT  Beleidsteam  

CaCo  Calamiteitencoördinator  

CoPI  Commando Plaats Incident  

GHOR  Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie 

in de Regio 

GRIP  Gecoördineerde Regionale 

Incidentbestrijdingsprocedure 

LCMS  Landelijk Crisis Management Systeem  

NCV Noodcommunicatievoorziening 

OMS Openbaar Meldsysteem 

OT  Operationeel Team  

OvD Officier van Dienst 

RAC Regionaal Actiecentrum Communicatie 

 


