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Inleiding
Conform het multidisciplinair jaarplan opleiden en oefenen 2011 betreft een BT oefening
een (gesimuleerd) incident in de regio waarbij zelfredzaamheid van de burgers een grote rol
speelt. De BT oefening op 22 juni gaat uit van een incident bij het in onze regio
georganiseerde Piratenfestijn. Het Piratenfestijn is een evenement waarbij diverse
volkszangers optreden. Het evenement telt 10.000 bezoekers en vindt plaats in America,
gemeente Horst aan de Maas.
Tijdens de oefening wordt speciaal gelet op de team- en individuele competenties die nodig
zijn om effectief en efficiënt op te treden tijdens een ramp of crisis.

1.

Doelstellingen

1.1

Hoofddoelstellingen

Primair doel
Leden van het BT zijn in staat om de consequenties van burgerparticipatie te analyseren en
hierover concrete besluiten te nemen.
Secundair doel
Het beoefenen van het BT met de nadruk op de volgende competenties:
Voorzitter BT: competentie “Leiderschap”;
Adviseurs BT: competentie “Onafhankelijk” en “Daadkracht”.
Voor een volledige beschrijving van de competenties zie bijlage 1

2.

Doelgroep en beginsituatie

2.1

Doelgroep

De leden van het BT:
MULTI
Voorzitter (Burgemeester)
Voorlichter BT
Coördinator Informatie BT
BRANDWEER
RCvD Brandweer
POLITIE
Korpschef Politie
GHOR
Regionaal Geneeskundig Functionaris
GEMEENTE
Gemeentesecretaris
LIAISONS
Hoofd Officier van Justitie
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2.2

Beginsituatie

De betreffende deelnemers zijn conform de geldende norm voor het uit kunnen / mogen
voeren van hun taak opgeleid.
Deelnemers kennen de taken en verantwoordelijkheden van hun eigen discipline evenals
van de andere bij de incidentbestrijding betrokken disciplines.

3.

Aard en de omvang van de oefening

3.1
Aard
Multidisciplinaire tabletop-oefening waarbij ingezet wordt op 2 oefenrondes per team.
3.2
Omvang
Betreft een multidisciplinaire oefening, waarbij het Beleids Team beoefend wordt. Andere
teams worden middels tegenspel gesimuleerd. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de
SITRAPS die door het OT opgesteld zijn tijdens de oefening op 20 mei met hetzelfde
thema.

4.

Elementen die een rol spelen

De meldkamers participeren niet in de oefening.
4.1

Kritische succesfactoren

Kritische
succesfactoren
Informatiedeling

Strategisch niiveau

Burgerparticipatie
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Aandachtspunten

Verantwoordelijke

Controle door

Dient plaats te
vinden tussen alle
spelende en
gesimuleerde
actoren
BT leden dienen zich
te beperken tot het
strategisch niveau
SITRAPS van het OT
moeten duidelijk
maken welke
dilemma’s er spelen
rondom
burgerparticipatie

Oefenleider

Tegenspelers/observatoren

Oefenleider (interventie
indien nodig)

Tegenspelers/observatoren

Oefenleider (indien
nodig SITRAPS
aanpassen aan
gewenste situatie)

Oefencoördinator
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5.

Schets van de situatie

5.1

Oefenplot

Het is vandaag 11 juni 2011, 23.00 uur. In America (gemeente Horst aan de Maas) vindt het
Piratenfestijn plaats. Het evenement is al geruime tijd aan de gang en alle kaarten zijn
verkocht. Het aantal bezoekers ligt dan ook rond de 10.000. Zowel de hoofdtent als de
cateringtent zijn vol feestend publiek. Rond kwart voor 10 is het rustige weer plotseling
omgeslagen en de wind aangewakkerd. Binnen enkele minuten ontstaat een hevige
windhoos die over het evenementterrein raast; gevolgd door hevige regenval. Door de
windhoos is een gedeelte van de hoofdtent ingestort. In de cateringtent is door een
omgevallen gasbrander brand uitgebroken. Er is paniek uitgebroken op het terrein. De
bezoekers in de tenten zijn massaal via de nooduitgangen gevlucht waarbij diverse
personen onder de voet gelopen zijn. Op het terrein zelf heerst grote verwarring en door het
omgeslagen weer raken bezoekers onderkoeld. Rondom het evenementterrein is een
verkeerschaos ontstaan doordat bezoekers met de auto het terrein willen verlaten terwijl
hulpdiensten ter plaatse willen komen. Toegangswegen zijn door verkeerd geparkeerde
auto’s gedeeltelijk versperd.
Het OT is gealarmeerd en heeft besloten op te schalen naar GRIP 3. Tijdens het incident is
op grote schaal sprake van burgerparticipatie; burgers zijn betrokken bij zowel het redden
als het verzorgen van slachtoffers. Tevens zijn ze ingezet als verkeersregelaars om de
verkeersstroom te reguleren. Hierbij hebben zich een aantal incidenten voorgedaan waarbij
extra gewonden gevallen zijn.
Het BT zal aansluitend aan het eerste overleg een persconferentie geven voor de
verzamelde pers.
De voorzitter van het BT is tevens uitgenodigd om de volgende avond tijdens de uitzending
van Pauw & Witteman uitleg te komen geven over de ramp die zich voltrokken heeft tijdens
het piratenfestijn. De voorzitter van de veiligheidsregio heeft dit toegezegd.
5.2

Oefenberichten/ operationele informatievoorziening

Het BT dient in de oefening gebruik te maken van V-Net. De oefenberichten worden waar
nodig voorbereid en worden tijdens de oefening op V-net geplaatst. Hierbij wordt ingespeeld
op de vraagstellingen en behoeften van de leden.
Het BT krijgt het tegenspel aangeleverd via de daarvoor aangestelde tegenspelers/
observatoren en via SITRAPS die door het OT opgesteld zijn tijdens de OT oefening op 20
mei met hetzelfde thema (waar nodig worden deze SITRAPS aangepast om de BT
doelstelling te kunnen realiseren).
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6.

Opdrachten

Taken en opdrachten voor de deelnemers
Primair doel
Leden van het BT zijn in staat om de consequenties van burgerparticipatie te analyseren en
hierover concrete besluiten te nemen.
Gewenst gedrag:
Het team maakt een analyse van de consequenties van de ingezette burgerhulp,
waarbij speciaal aandacht besteed wordt aan de volgende onderwerpen:
Media (beleid vertalen naar mediastrategie);
De maatschappelijke factor;
De beginfase van nazorg (afhandeling van zowel sociale als juridische
aspecten);
Kaders stellen voor burgerparticipatie tijdens operationele inzetten.
Het team besluit welke maatregelen genomen dienen te worden.
Secundaire doelen
Het beoefenen van het BT als team met de nadruk op de volgende competenties:
Voorzitter BT: competentie “Leiderschap”
Op doelgerichte wijze sturing geven aan het team.
BT leden: competentie “Onafhankelijk “ en “Daadkracht”
Zelfstandig en zelfbewust werken. Om kunnen gaan met eisen,
veranderingen en hindernissen. Eigen standpunten innemen en verdedigen
Op adequate en krachtige wijze handelen, staan voor je keuzes en erop
aangesproken kunnen worden. Uitstralen van gezag en vertrouwen.

7.

Oefenlocatie, hulpmiddelen en verbindingen

7.1

Oefenlocaties

Beleidsruimte, Nijmeegseweg 42 Venlo
RCC ruimte voor oefenstaf (tegenspelers)
7.2

Hulpmiddelen

Media
Communicatiemiddelen
Registratieapparatuur
Logistiek
Catering
Attributen
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Scherm in beleidsruimte
Telefoon, mondeling; mobiele telefoons tbv spelers
Aantekeningen door oefenstaf, SITRAPS (VNET)
Koffie, thee, fris via interne zaken
Lunch voor deelnemers, tegenspelers en oefenstaf
ICT mogelijkheden voor visuele ondersteuning
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8.

Oefenstaf en evaluatie

8.1

Leiding/Oefenstaf

Oefenleider BT
Oefenleider oefenstaf
Evaluator BT

Gregory Zautsen
Jeannette Isendoorn
Huup Marell

8.2
Briefing
Observatoren / tegenspelers en deelnemers worden door de oefenleiders gebrieft.
8.3

Evaluatie

Twee invalshoeken:
Prestatiegericht
Competentiegericht
Prestatiegericht:
Leden van het BT zijn in staat om de consequenties van burgerparticipatie te analyseren en
hierover concrete besluiten te nemen
Competentiegericht:
Voorzitter BT: competentie “leiderschap”
BT adviseurs: competentie “onafhankelijk “ en “daadkracht”
(Voor uitgebreide beschrijving van de competenties zie bijlage 1).
Rapportage
Na afloop van de oefening wordt een verslag opgesteld met de genoemde doelstellingen en
de groepscompetenties waarin tevens de leer- en verbeterpunten opgenomen worden.
Deze zal verzonden worden aan:
alle betrokkenen (deelnemers, observatoren en oefenstaf)
leden Multi O&O overleg (tbv PDCA cyclus)
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9.

Tijdpad en dilemma’s

Tijdplan Oefenscenario
08.30 – 08.50 uur

Briefing oefenstaf en tegenspelers/observatoren (RCC)

09.00 – 09.10 uur

Briefing deelnemers (beleidsruimte)

09.10 – 09.30 uur

Informatievergaring en uitwisseling met tegenspelers

09.30 – 10.00 uur

Eerste ronde BT
Cruciale (beslis)momenten:
In beeld krijgen van consequenties genomen burgerinitiatieven
Besluitvorming over te nemen maatregelen

10.00 – 10.20 uur

Persconferentie (deze is faciliterend in de oefening; er vindt geen
beoordeling hierover plaats. De persconferentie wordt wel
opgenomen en op verzoek aan deelnemers beschikbaar gesteld)

10.20 – 11.00 uur

Tweede Ronde BT
Cruciale (beslis)momenten:
Voorbereiding gesprek bij Pauw & Witteman

11.00 – 12.00 uur

Evaluatie van de oefening

12.00 – 13.00 uur

Afsluiting tijdens lunch (atrium)

De tijden voor de BT ronden zijn indicatief; de voorzitter bepaalt wanneer een BT ronde
start en eindigt. Hierop wordt bijgestuurd door de oefenleider indien de tijden het verloop
(beschikbare tijd) van de oefening verstoren.
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Bijlagen
Bijlage 1

Competenties voorzitter BT
Kerntaken:
- eindverantwoordelijk voor bestuurlijke besluitvorming op regionaal niveau
- voorzitten van het burgemeestersoverleg
- onderhouden contact met Operationeel Leider
- technisch voorzitter BT.

Competentie Leiderschap
Op doelgerichte wijze sturing geven aan het team.
De voorzitter van het BT:
- formuleert een helder doel voor het team
- inspireert, stimuleert en motiveert de teamleden
- bewaakt de processen om het doel van het team te bereiken
- neemt verantwoordelijkheid voor resultaten.
Competenties adviseur BT
Kerntaak:
- adviseren voorzitter vanuit monodisciplinaire achtergrond met multidisciplinaire blik
Competentie Onafhankelijk
Zelfstandig en zelfbewust werken. Om kunnen gaan met eisen, veranderingen en
hindernissen. Eigen standpunten innemen en verdedigen.
De adviseur van het BT:
- vertrouwt op eigen kunnen
- vraagt feedback en hulp op het juiste moment op basis van een inschatting van de eigen
kennis en vaardigheden
- houdt bij druk vast aan persoonlijke overtuiging, zonder star te worden
- neemt verantwoorde risico’s.
Competentie Daadkracht
Op adequate en krachtige wijze handelen, staan voor je keuzes en erop aangesproken
kunnen worden. Uitstralen van gezag en vertrouwen.
De adviseur van het BT:
- handelt krachtig, vastberaden en pro-actief
- neemt initiatief
- zet beslissingen om in daden
- stimuleert en motiveert anderen tot actie.
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SITRAPS
Algemeen
Volgnummer
: 5 van de 7
Van
: OT
Naar
: BT
Gebruikersnaam : rcc-informatie
Verantwoordelijke : PvM / JI
Tijd van publicatie : 20-5-2011 23:30

Huidige situatie
Noodweer tijdens piratenfestijn. Hoofdtent ingestort, cateringtent in brand
Locatie: festival terrein America
Aantal personen wordt uitgezocht door gemeente: 10.000
Aantal slachtoffers onbekend. Opvang (lichte) slachtoffers bij omwonenden
Verkeerschaos rondom evenemententerrein
Veel media-aandacht
POL: openbare orde verstoring door alcoholgebruik. Consequenties voor verkeer. Aan- en
afvoerroutes geblokkeerd. Weinig politie eenheden ter plaatse, verkeer wordt geregeld door
burgers.
GEM: omwonenden vangen spontaan slachtoffers op maar kunnen aanbod niet aan. GAC
is gealarmeerd, opkomst gemeentehuis Horst
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VRL: veel media aandacht. AC voorlichting onderweg naar RCC. Behoefte aan
publieksvoorlichting
GHOR: veel zwaargewonden (aantal onbekend) en veel licht gewonden. Bezoekers
gebruiken materiaal ambulances. Vie-Curie al vol, slachtoffers worden naar andere ZKH
gebracht (onader andere door burgers). GNK + OVD-G onderweg (staan vast) 2 ambus ter
plaatse
BRW:4 eenheden ter plaatse. Brand bijna onder controle. Ingezet op ingestorte tent.
Aanwezig publiek is zomers gekleed; raken onderkoeld. Grote stroom mensen te voet
onderweg richting America.
Verwachte situatie
POL: verkeer groot aandachtspunt. Aan- en afvoerroutes moeten vrijgemaakt worden.
Burgers zijn zelf al aan het helpen. Coordinatie moet hierop komen. Openbare orde is 2e
prioriteit. Opschaling naar SGBO
OM: Rijden onder invloed. Vechtpartijen niet 1e prioriteit maar dient wel in beeld gekregen
te worden. Brand: technisch onderzoek nodig.
GEM: opvang regelen? Registratie slachtoffers. Buitendienst inschakelen voor aan- en
afvoerroutes?
GHOR: prioriteit dat ambu's ter plaatse komen. Waar opvang slachtoffers ?(waar PSHOR
nodig?). Welke actie voor onderkoeling. Bijstand ZKH andere regio’s nodig.
Ongecontroleerde medische hulpverlening door burgers.
BRW: Voldoende capaciteit. Overdracht slachtoffers?
VRL: afstemmen met OL na overleg
Knelpunten
Terrein ontruimen betekent extra druk op aan- en afvoer routes
Bescherming ambulances en hulpverleners nodig: wordt bilateraal met politie afgestemd.
Opvang van slachtoffers: 1 voor lichtgewonden nodig en 1 voor PSHOR nodig. Afstemmen
met gemeente. Wel of geen registratie noodzakelijk?
Onder ingestorte tent liggen nog slachtoffers.
Media aandacht.
Tolerantiegrens burger hulpverlening?
Beslispunten
Opschaling naar GRIP 3
Verkeerscirculatieplan voor aan- en afvoer opstellen: POL + GEM
2 opvanglocaties inrichten (1 voor lichtgewonden, 1 voor PSHOR). Sporthal in America +
bungalowpark beschikbaar. GHOR + GEM
Buitendienst gemeente Horst wordt ingeschakeld voor verkeerscirculatie GEM
Media op 1 centrale plaats verzamelen, bilateraal afstemmen met politie waar geschikte
locatie is. VRL + POL
Terugkoppeling
BT besluit nemen over wel/geen registratie van slachtoffers
BT kaders opstellen voor burger hulpverlening
Volgende OT 00.00 uur
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Algemeen
Volgnummer
: 7 van de 7
Van
: OT
Naar
: BT
Gebruikersnaam : rcc-informatie
Verantwoordelijke : PvM / JI
Tijd van publicatie : 21-5-2011 00:30

Huidige situatie
POL: SO afvoerroute richting middenpeelweg. Dodelijk SO in verkeer door burger
verkeersregelaar. Steekincident voorafgaand aan windhoos plaatsgevonden. Begeleiding
POL bij Vie-Curie (SIGMA ingericht). CdK mogelijk op evenmentterrein
OM: brand tent PD maatregelen. Ook bij ingestorte tent vanwege mogelijk steekincident
BRW: lokaal procedure extreem weer opgestart. LAC Horst ingericht. Meldkamer
overbelast; opgeschaald. Brand over 20 minuten (00.25) waarschijnlijk uit.. Burgers kruipen
onder ingestorte tent om te redden. Versterking nodig om dit te begeleiden
GEM Bungalowpark Lohorst voor PSHOR, Sporthal voor lichtgewonden; weinig aanloop: 4
SO gemeld. Spontaan ingerichte opvanglocatie bij cafe in America wel druk bezocht.
GHOR: 6xT1 12xT2 ≥100x3 3xT4. SIGMA ingericht bij Vie-Curie Venlo, vandaar uit
gewonden spreiding naar Venray, Boxmeer en Nijmegen. Dreigende sfeer bij ZKH Venlo.
VRL: L1 calamiteitenzender, publieksinformatie + crisis.nl ingericht. Social media watching:
roepen burgers op om te helpen / vragen om meer informatie.
Verwachte situatie
POL: openbare orde op veld zelf. ME + AE ter plaatse laten komen. Afstemming met COPI
hierover. Gebruik social media om getuigen op te roepen
GHOR: toename van aantal slachtoffers te verwachten
Knelpunten
POL: problemen bij Vie-Curie (andere gemeente, GRIP4?).
OM: Burgers die tent inkruipen bevinden zich op PD: afsluiten? Astemmen met COPI
GHOR: procedure internationale bijstand inschakelen. 2e COPI bij Vie-Curie inrichten
GEM: indien registratie noodzakelijk opvang regiseren
Beslispunten
Instellen 2e COPI bij Vie-Curie. Consequentie zou GRIP 4 zijn, dit afstemmen met
Burgemeester Bruls of dat moet plaatsvinden: OL
Procedure internationale bijstand opstarten
Extra capaciteit (alle disciplines) naar brongebied opgeroepen.
Terugkoppeling
BT besluit nemen over wel/geen registratie van slachtoffers
BT kaders opstellen voor burger hulpverlening
00.30 uur BT
01.00 uur Persconferentie door BT
01.15 uur volgend OT
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