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1. Doel agendering:

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

2. Probleem-/ vraagstelling:
De veiligheidsregio Kennemerland heeft op grond van artikel 2.5.1 van 
het Besluit Veiligheidsregio’s op 13 juni 2019 een systeemoefening 
georganiseerd, waarin de hoofdstructuur van de crisisorganisatie is 
beoefend. Het scenario dat werd geoefend betrof een grootschalige 
stroomuitval (GRIP4). De VRK huurt voor de voorbereiding, uitvoering 
en evaluatie een extern bureau in, die bijgaand rapport heeft 
opgesteld. Het bestuur dient te besluiten over vaststelling van het 
rapport en toezending aan de inspectie. 

3. Conclusies en aanbevelingen
In deze evaluatierapportage wordt ingegaan op de belangrijkste 
bevindingen uit de systeemoefening en het oordeel daarover. Dit is 
gebaseerd op de elementen van het onderdeel ‘Uitvoering’ van het 
toetsingskader ‘Multidisciplinaire Taakuitvoering Veiligheidsregio’s’ van 
de Inspectie Justitie en Veiligheid versie 4.0.

Uit de rapportage van de systeemoefeningen zijn de belangrijkste 
aandachtspunten voor de VRK aan de hand van de hoofdelementen 
van het toetsingskader hieronder weergegeven. 

Melding en Alarmering
Het proces Melding en Alarmering is over het geheel genomen 
voldoende ingevuld. Aanbeveling is te zorgen voor het tijdig informeren 
en alarmeren nadat een besluit is genomen. Het is essentieel dat de 
Meldkamer zo snel mogelijk wordt geïnformeerd over besluiten als 
opschaling GRIP 4 en het versturen van een NL alert, zodat deze de 
juiste teams (of bijvoorbeeld externe liaisons) kan alarmeren. De 
veiligheidsregio Kennemerland doet er goed aan deze samenwerking 
met de Meldkamer verder te borgen en beoefenen.

Leiding en Coördinatie  
Op het gebied van Leiding en Coördinatie zijn de meeste leerpunten 
naar voren gekomen tijdens de systeemoefening. Aanbeveling is het 
nadrukkelijk borgen van ‘scenario’ denken binnen de werkwijze van de 
teams en dit te beoefenen. Er moet voldoende aandacht zijn voor de 
zelfredzaamheid en de zorgbehoefte bij stroomuitval en soortgelijke 
situaties en als laatste wordt aanbevolen de samenwerking tussen 
RAC, OT en BT te expliciteren en te beoefenen. 
Naast de leerpunten is een aantal zaken ook goed uitgevoerd zoals de 
opschaling naar een GRIP 2 zonder CoPI, wat afwijkt van de normale 
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procedures. Daarnaast is vanaf het begin actief de samenwerking 
gezocht met ketenpartners, zoals PWN en KPN. 

Informatiemanagement
Over het geheel genomen hebben de teams in voldoende mate 
informatie met elkaar gedeeld over het beeld, besluiten en de aanpak. 
Aanbeveling is een gestructureerde beeld- en oordeelsvorming te 
hanteren en te beoefenen en dit te stroomlijnen met het gebruik van 
LCMS. 

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. De aanbeveling naar aanleiding van de 
systeemoefening is de werkwijze van NL-Alert te expliciteren en 
beoefenen. 

Nafase 
De overgang naar de nafase is tijdens deze systeemoefening niet aan 
bod geweest. De aanbeveling is dan ook de daadwerkelijke overgang 
naar de nafase organisatie te beoefenen. 

Vervolg op het evaluatierapport
De jaarlijkse systeemoefening is een mooi oefenmoment voor de 
hoofdstructuur van de crisisorganisatie. De aanbevelingen uit het 
evaluatierapport zijn meegenomen in het oefenprogramma van 2020. 

4. Voorstel/ te nemen besluit:
Het rapport vast te stellen en aan te laten bieden aan de Inspectie 
JenV.

5. Bijlage:
1. Rapportage systeemoefening 2019 deel 1 (bevattend de conclusies 

en aanbevelingen). Deel II (uitgebreid waarnemersverslag) is 
opvraagbaar. 
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