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1

Inleiding

1.1

Aanleiding

In 2007 zijn de rollen van het Rijk bij een grootschalige evacuatie uitgewerkt voor coördinatie
en besluitvorming. Hiervoor is een kader uitgewerkt wat we onder een evacuatie verstaan, een
juridisch kader is uitgewerkt, het netwerk is beschreven en de rollen van verschillende partijen
zijn uitgewerkt voor de coördinerende en besluitende rol van het Rijk. Deze rollen zijn verwerkt
in een draaiboek. De status van het draaiboek als onderdeel van de uitwerking van de rollen
van het Rijk wordt nog beschouwd als een concept. Bij dit concept hoort onderhevig
implementatieadvies.
De rollen van het rijk, en het onderhevige implementatieadvies, zijn opgesteld door een
projectteam onder voorzitterschap van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. In dit projectteam zaten verder de ministeries van Defensie,
Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu en Verkeer en Waterstaat. Tijdens de uitvoering
van de werkzaamheden zijn er diverse bijeenkomsten geweest met een klankbord waarin
vertegenwoordigers zaten van verschillende departementen, regionale en lokale overheden en
hulpdiensten. Ook zijn er enkele interviews geweest met vertegenwoordigers van hulpdiensten,
veiligheidsregio’s en gemeenten en met de departementale crisiscentra van de verschillende
departementen en het ERC, NCC en LOCC.
Dat de rollen van het Rijk nu zijn uitgewerkt, en er een draaiboek evacueren is wil niet zeggen
dat we, in Nederland, nu gesteld staan voor uitvoeren van een grootschalige evacuatie in
Nederland. Hiervoor zal het eerst geïmplementeerd moeten worden en zal een verdere
voorbereiding vorm gegeven moeten worden. Het gaat om verspreiding, opleiding en oefening
maar ook om verwachtingen op het gebied van preparatie in regio’s, provincies en van
departementen. In het implementatieadvies is geadviseerd dat er tot en met november 2008
ervaringen worden opgedaan met voorliggend concept. Ook wordt in deze periode geadviseerd
verdere voorbereiding vorm te geven. Daarnaast kan door praktijkervaring, training en oefening
en door kennisontwikkeling het draaiboek op termijn nog verbeterd kan worden. Na november
2008 volgt een evaluatie en hierna wordt een definitieve versie opgesteld.

1.2

Doelstelling

Het implementatieadvies heeft tot doel om op basis van, de uitwerking van de rollen van het
Rijk en het hierin opgenomen draaiboek, de werkwijze van het Rijk kenbaar te maken middels
een vooraf opgestelde strategie. Doel is dat de visie op evacueren en wordt uitgedragen en dat
een verdere voorbereiding wordt vormgegeven. Deze verdere voorbereiding bestaat uit het
opdoen van ervaringen, het verder voorbereiden van in regio’s en binnen verschillende
functionele ketens en de afstemming hierin te verzorgen. De status van het draaiboek
evacueren, als onderdeel van de uitwerking van de rollen van het Rijk is nog concept. Doel is
om na de implementatie dit draaiboek te evalueren en te verbeteren waarna het een definitieve
status kan krijgen.
Het gaat bij de implementatie om:
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1. Vaststelling van de rollen van het Rijk, inclusief het onderdeel (concept) draaiboek
evacueren, en een implementatieplan door IOCB en stuurgroep PNV op voordracht
van BZK;
2.

Kennisleemtes en onderzoeksvragen identificeren;

3. De rollen van het Rijk, inclusief het concept draaiboek, te verspreiden binnen het
netwerk en toe te lichten;
4.

Opleiden, trainen en oefenen en verbeteren van het draaiboek met alle betrokken
spelers;

5.
6.

Beheer en onderhoud van het draaiboek vorm te geven;
De afstemming met de verdere preparatie van regio’s, provincies en departementen
verder te ontwikkelen;

1.3

Probleemeigenaar implementatie

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt zorg voor de
totstandkoming van de implementatie. Bij de werkelijke implementatie zijn echter meerdere
departementen en regio’s betrokken die ieder ook een eigen verantwoording hebben.
BZK heeft een coördinerende en trekkende rol om de implementatie vorm te geven. Het gaat
hierbij om:
1.
2.

Procesbegeleiding.
Coördinatie en afstemming van planvorming departementen inzake grootschalige
evacuaties.

3.

Coördinatie en afstemming van planvorming in regio’s en provincies; het gaat
hierbij om het zorgdragen voor een gelijke werkwijze in de voorbereiding op
evacuaties, afstemming over de uit te werken scenario’s, bovenregionale
afstemming en samenwerking binnen het netwerk.

1.4

Leeswijzer

Dit implementatieadvies is gekoppeld aan de uitwerking van de ‘Rollen van het Rijk
bij grootschalige evacuaties in Nederland’ en het hierin opgenomen concept draaiboek zoals dat
is opgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking
met de Ministeries van Defensie, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu en Verkeer en
Waterstaat.
In hoofdstuk 2 adviseren we ene traject tot vaststelling van de rollen van het Rijk, het concept
draaiboek en over een traject tot een definitief draaiboek. In hoofdstuk 3 geven we een advies
over de wijze van verspreiding en voorlichting. Het vierde hoofdstuk bevat een advies over het
opleiden, trainen en oefenen van organisaties met dit concept draaiboek. Hierin maken we
onderscheid in een periode om er ervaring mee op te doen en deze ervaringen nog te vertalen
in een definitieve versie van dit draaiboek en een situatie waarin het draaiboek kan worden
opgenomen in de normale oefencyclus. De beheer en onderhoud, en wie het draaiboek vast
stelt is beschreven in hoofdstuk 5. Het laatste hoofdstuk gaan we in op de benodigde verdere
preparatie. Hier wordt ingegaan op verwachten ten aanzien van preparatie van departementen,
veiligheidsregio’s en provincies en afstemming met deze plannen.
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In het de bijlage zijn enkele kritische succesfactoren benoemd voor de implementatie van de
rollen van het Rijk en het draaiboek evacueren en de afstemming van dit draaiboek met de
plannen van overige crisispartners.
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2

Vaststelling en doorontwikkeling

2.1

Stappenplan

Voor de vaststelling van de uitwerking van de rollen van het Rijk en het huidige concept
draaiboek evacueren adviseren we de volgende procedure:
1.

(MT) BZK: Het Ministerie van Binnenlandse Zaken bereid voor dat de ‘rollen van het
Rijk bij grootschalige evacuaties in Nederland’ en het hieraan gekoppelde implementatie
advies ingebracht kan worden in het IOCB en PNV met als doel om het vast te stellen en
de verdere voorbereiding en implementatie vorm te geven.
Planning: Zo snel mogelijk op basis van huidig implementatieadvies en de uitwerking
van de rollen van het Rijk.

2.

IOCB: Vaststellen van de rollen van het Rijk bij een grootschalige evacuatie en het
concept draaiboek gekoppeld aan het advies over de implementatie gericht op het
bereiken van een definitief draaiboek op 1 januari 2009. Daarnaast wordt geadviseerd
afspraken te maken over de verdere departementale voorbereiding, de afstemming over
de uitvoering, benoemen van de relevante onderzoeksvragen en opleiden en oefenen.
Deze afspraken worden geadviseerd om als advies samen met de uitwerking van de
rollen van het rijk en het implementatieadvies in te brengen in de stuurgroep PNV.
Planning: Op basis van voordracht van BZK

3.

Stuurgroep PNV: Vaststellen van de rollen van het Rijk bij een grootschalige evacuatie
en het concept draaiboek gekoppeld aan het advies over de implementatie gericht op
het bereiken van een definitief draaiboek op 1 januari 2009 op basis van het advies uit
het IOCB.
Planning: Direct na vaststelling in IOCB op basis van het advies zoals opgesteld in het
IOCB.

4.

Projectfase uitvoering implementatieadvies: Tijdens deze fase worden de
verschillende activiteiten uitgevoerd gericht op de implementatie zoals besproken in de
volgende hoofdstukken. Hierin kan de uitwerking van de rollen van het Rijk worden
verspreid en uitgelegd, er kan kennis worden opgedaan, kunnen richtlijnen worden
opgesteld, kan planvorming worden opgepast en worden afgestemd, kan opleiding en
oefening worden vormgegeven en uitgevoerd.
In paragraaf 2.2 zijn per organisatie en departement de verschillende ‘taken’
opgenomen. In bijlage 1 zijn kritische succesfactoren opgenomen die van belang zijn
voor de verdere voorbereiding. Deze factoren zijn benoemd op basis van de ervaringen
opgedaan bij het schrijven van het draaiboek evacueren.
Planning: 2007 – 2008
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Evaluatiefase: Op basis van de opgedane inzichten uit de doorontwikkelingen,
opleiding, training en oefenfase wordt het draaiboek geëvalueerd en bijgesteld.
Planning: Najaar 2008

6.

Definitief draaiboek: Het definitieve draaiboek wordt vastgesteld door de stuurgroep
van PNV op advies uit het IOCB. Hiervoor zal het IOCB een advies moeten voorbereiden.
BZK zal het in het IOCB brengen.
Planning: 1 januari 2009

2.2

Verdere voorbereiding per departement

2.2.1 strategisch niveau
op het strategisch niveau gaat het om de interdepartementale afweging van belangen:
IBT en MBT: Het tijdig nemen van besluiten, bestuurlijke afstemming
NCC en ACO: Voorbereiding bestuurlijke besluiten, opstellen landsdekkend beeld en
prioriteitstelling, afstemming met NVC
NVC: mediaanalyse, communicatie en voorlichting, afstemming met NCC

2.2.2 Op tactisch niveau
Op het tactische niveau gaat het om de invulling van de taken en verantwoordelijkheden vanuit
de functionele ketens:
•

BZK: begeleiding implementatie, coördinatie en afstemming tussen provincies en regio’s,
continuïteit bestuur, openbare orde en veiligheid, schaderegelingen en naar de juridische
aspecten rondom het besluit tot evacuatie en de relatie van de nieuwe wet op de
veiligheidsregio’s en de rol van sectorale wetgeving in relatie tot de bevoegdheid van lokaal,
regionaal en nationaal gezag (zie bijlage 2 voor een aanbeveling).
o

LOCC: Coördinatie en afstemming tussen hulpdiensten, adviseren in
bijstandverlening (waaronder opvang) en prioritering, coördineren opstellen
landelijke operationeel beeld en voorzitten en hosten van operationele ‘overlegtafel’.
Met betrekking tot deze operationele overlegtafel wordt opgemerkt dat de
positionering van het LOCC in deze overlegtafel niet is opgenomen in de huidige
taakstelling van het LOCC. De consequenties hiervan voor de dimensionering van
het LOCC zullen in beeld moeten worden gebracht. Geadviseerd wordt de
consequenties voor het LOCC nader te onderzoeken en op basis van de resultaten
van dit onderzoek maatregelen te nemen, teneinde het LOCC de beschreven rol in
de operationele overlegtafel te kunnen laten vervullen.
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ERC: Continuïteit van taken ERC.

V&W: Weersvoorspelling, continuïteit Waterbeheer, Transport en landelijke
verkeerscirculatie (autowegen, spoor, waterwegen, luchtvaart).

•

VWS: Gewondenspreiding en evacuatie zorgsinstellingen, Continuïteit zorgverlening,
Infecties en epidemieën, prioriteitstelling in de sector.

•

VROM: Herhuisvesting evacués op lange termijn, continuïteit drinkwatervoorziening,
nucleaire aspecten, dreiging voor milieu, regelgeving voor herontwikkeling.

•

LNV: Evacuatie van landbouwsector, dierenwelzijn, voedselveiligheid.

•

Defensie: Bijstand door inzet krijgsmacht (ICMS maar ook overige capaciteit), operationele
planning inzet krijgsmacht.

•

EZ: Continuïteit bedrijfsleven en vitale infrastructuur, continuïteit van voorzieningen
(elektriciteit, gas, olie, telecom en ICT, post).

•

BZ: Informeren van diplomatieke missies.

•

JUS: Ondersteuning van evacuatie met (nood)wetgeving, grootschalige evacuatie van
penetiaire instellingen, evacuatie van asielzoekercentra, continuïteit van rechtspraak.

•

OCW: Evacuatie van kunstschatten en cultureel erfgoed, continuïteit onderwijs

•

AZ: Rol Minister president, afstemming Rijksvoorlichtingsdienst met NVC.

Regio’s en provincies
De verschillende regio’s en provincies, zijn indien relevant, genoodzaakt om een evacuatieplan
op te stellen. Voor het Rijk is het wenselijk om de regierol in te kunnen vullen dat er
afstemming is. Dit kan door uitwerken van bovenregionale onderwerpen en deze als richtlijn
meegeven aan de voorbereiding van regio’s. Het gaat hierbij om de consequenties van het wel
of niet bijstaan in de bovenregionale aspecten in geval van schaarste (of tekort aan tijd wat ook
schaarste is).
Op deze wijze kan de koporganisatie (werkwijze van het Rijk) worden afgestemd op de
werkwijze in de regio’s. De centrale regie rol kan dan beter worden ingevuld. Juist doordat
regio’s op basis van de gestelde kaders zelf de evacautie vorm van geven in het eigen gebied.
Overwogen kan nog worden hiervoor ook een apart (landelijk) actiecentrum op te stellen. Dit
zou dan gelieerd kunnen worden aan de operationele overlegtafel.
Mogelijke kaders en richtlijnen zijn:
•

Welke scenario’s opgenomen moeten worden zodat het Rijk regie kan voeren en de
regio de evacuatie kan uitvoering. Geadviseerd wordt de scenario zich te laten
onderscheiden in de bovenregionale gevolgen voor iedere regio. Door hier meerdere
varianten voor uit te werken kan het Rijk een landsdekkend beeld opstellen en een
keuze maken op basis van uit de regio opgestelde scenario’s. De regio kan aangegeven
wat de gevolgen zijn van een dergelijke strategie in de besluitvorming en kan deze
vervolgens uitvoeren. Binnen de gestelde kaders kan de regio zelf beslissen over de
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uitvoering van de evacuatie. De scenario’s kunnen variëren van een scenario waarin alle
inwoners van een gebied het gebied kunnen verlaten tot een scenario waarin alle
inwoners ergens in het gebied worden opgevangen of thuis blijven. Op basis van
mogelijke bovenregionale gevolgen zijn meerdere varianten mogelijk.
•

Ontwikkelen van een model voor de opzet van een evacuatieplan. Op deze wijze kunnen
alle regio’s zich op een gelijke wijze voorbereiden.

•

Afspraken over afstemming tussen de plannen tussen regio’s onderling en met het Rijk.
De lokale evacuatieplannen die zijn opgesteld voor ongevallen bij nucleaire A-objecten
zijn afgestemd met het Ministerie van VROM (op basis van de Wet Ongevallen
Kernenergie). Hiermee kunnen alle partijen in de eerste uren, in geval van een ongeval,
volgens plan handelen en de maatregelen vorm geven. Pas als de situatie anders is dan
voorzien is er actieve coördinatie en regie. Afwijkingen in de ontwikkeling van de
gevolgen kunnen dan ook worden herkend. Hiermee is er voldoende tijd om een
informatiepositie op te bouwen en alle partijen op de hoogte te stellen. Een
vergelijkbare werkwijze zou nu ook vorm gegeven kunnen bij andere ramptypen.

•

Uitwerking beïnvloeding gewenst gedrag van zelfredzame mensen (middels
communicatie). Landelijk zal er een voorlichtingstrategie worden gevolgd. Dit heeft
invloed op het gedrag van mensen. Omdat bij een evacuatie het merendeel zelfredzaam
wordt verondersteld (waarbij door de overheid de zelfredzaamheid mogelijk wordt
gemaakt door faciliterende maatregelen) heeft dit invloed op filevorming. Het gewenste
gedrag kan regionaal verschillen en is onder andere afhankelijk van de beschikbare
infrastructuur, bevolkingsdichtheid en verschillende doelgroepen.
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3

Verspreiding en voorlichting

3.1

Verspreiding

De rollen van het Rijk, en het concept draaiboek wordt als hardcopy verspreid onder alle
betrokken inzake een grootschalige evacuatie. De uitwerking wordt opgenomen in een map
waarin voor de verschillende secties tabbladen zijn opgenomen.
Bij de verspreiding kan onderscheid worden gemaakt in
1.

Gebruikers van het draaiboek; dit zijn de functionarissen die een relatie hebben met:
-

IBT en MBT: De bestuurlijke afstemming tussen bevoegd gezag

-

NCC (ACO) en NVC: De verschillende departementen

-

Departementale Coördinatie en Crisiscentra (inclusief DCC BZK): De partners vanuit
de functionele verantwoordelijkheid van ieder departement.

2. Partners die informatie aanleveren of krijgen van gebruiker van het draaiboek
-

Voor IBT en MBT: De bestuurlijke afstemming tussen bevoegd gezag

-

Voor NCC (ACO) en NVC: De verschillende departementen

-

Voor Departementale Coördinatie en Crisiscentra (inclusief DCC BZK): De partners
vanuit de functionele verantwoordelijkheid van ieder departement.

3.

Overige partners om een beeld te krijgen van de rol van het Rijk bij grootschalige
evacuaties.

Daarnaast wordt geadviseerd het draaiboek als download (inclusief toelichting) beschikbaar te
stellen via de website www.rampenbeheersing.nl en via de site van BZK.

3.2

Voorlichting

Gekoppeld aan de verspreiding van de rollen van het Rijk en het concept draaiboek zal er ook
aandacht besteed moeten worden aan voorlichting middels voor professionals middels een
begeleidende brief bij de verzending, voorlichtingsbijeenkomsten en een mediastrategie.
Begeleidende brief
In de begeleidende brief voor de professional zal aangegeven moeten worden wat de aanleiding,
het doel en de status van het draaiboek is. Ook kan er verwezen worden naar de verwachtingen
ten aanzien van de betrokken netwerkpartners, opleiding en oefening en beheer en onderhoud.
Voorlichtingsbijeenkomsten
Tijdens voorlichtingsbijeenkomsten kan het draaiboek aan gebruikers worden gepresenteerd.
Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de rollen van het Rijk en het concept draaiboek worden
uitgelegd en kunnen vragen worden beantwoord. Ook kan tijdens deze bijeenkomst worden
ingegaan op de verwachtingen van de netwerkpartners.
Overwogen kan worden hiervoor een casus uit te werken en een rollenspel te
spelen tijdens deze bijeenkomsten die de werking van het draaiboek illustreert.
Deze casus zal dan de afweging van belangen moeten bevatten zoals het Rijk die
doet en de relatie (geven en krijgen) met departementen, provincies en regio’s.
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Voorgesteld wordt om de voorlichtingsbijeenkomsten per cluster van veiligheidsregio’s te
organiseren. Hierbij kan worden aangesloten op het concept van de ‘worst credible floods’ of
‘ergst denkbare overstromingsscenario’s’ zoals dat nu wordt gehanteerd door de Task Force
Management Overstromingen (TMO)1. Dit concept is gebaseerd op een gebiedsindeling die is
samengesteld op basis van een mogelijke omvang van een overstroming. Weliswaar is hierbij
uitgegaan van de indeling in dijkringen echter deze indeling kan worden vertaald naar
veiligheidsregio’s en provincies. Het voordeel van deze indeling is dat deze instanties in geval
van een overstromingsdreiging, dat verondersteld is de grootste omvang te hebben, ook tegelijk
zullen worden bedreigd en dus samen voor de taak van evacueren staan. Deze gebiedsindeling
is opgenomen in onderstaande figuur.

Gebiedsindeling worst credible flood scenario’s

Andere doelgroepen voor voorlichtingsbijeenkomsten zijn de Task Force Management
Overstromingen (TMO) en koepelorganisaties van hulpdiensten, waterbeheerders, landbouwers,
nutsbedrijven enz.
Media en communicatiestrategie
De voorbereidingen op, met name overstromingen, staat momenteel volop in de aandacht.
Hieraan gekoppeld is de voorbereiding op grootschalige evacuatie. Aanbevolen wordt na te
denken of een media- en communicatiestrategie noodzakelijk is als een onderdeel van het
implementeren van het plan.
Gezien op de vele betrokken partners en de verschillende belangen wordt aanbevolen om een
dergelijke strategie op te stellen gericht op de betrokken professionals maar ook op de media.

1

De TMO is opgericht n.a.v. de bestuurlijke conferentie ‘Lessons learned from Katrina’. De TMO bewaakt de uitvoering van
de ‘agenda van de toekomst’,die gericht is op de crisisbeheersing bij overstromingsdreiging. De TMO is samengesteld uit
bestuurders onder leiding van de CdK van de provincie Zuid-Holland. Eén van de agendapunten is een grote landelijke
oefening in november 2008. Met deze oefening wordt de realisatie van de agenda (het gesteld staan voor grote
overstromingen) door de TMO getoetst. Na deze oefening houdt de TMO op te bestaan.
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Planning van de verspreiding

Het verdient aanbeveling om de rollen van het Rijk en het concept draaiboek aan de betrokken
partners op hetzelfde moment te verzenden en hier een communicatiestrategie aan te koppelen.
De voorlichtingsbijeenkomsten starten in de maand na verzending. Het verdient aanbeveling om
deze bijeenkomsten voor de genoemde instanties in relatief korte tijd, twee tot drie maanden,
uit te voeren. Hierna kunnen, indien nodig, andere partners zich voorbereiden en kan worden
gestart met opleiden en oefenen.

HKV

LIJN IN WATER

& Save

PR1263.10

11

september 2007

4

Rollen van het Rijk bij grootschalige evacuaties in Nederland, implementatieadvies

Opleiden, trainen en oefenen

We gaan er vanuit dat de betrokken functionarissen zelf over voldoende kennis van
crisismanagementprocessen beschikken. De opleiding, training en oefenstrategie richt zich dan
ook alleen op de rollen van het Rijk en het concept draaiboek evacueren.
-

Opleiding gaat over het kennis nemen van de rollen van het Rijk en het concept
draaiboek evacueren en de achtergronden hiervan.

-

Training gaat over het gericht oefenen van enkele activiteiten zoals deze zijn
beschreven zijn in de rollen van het Rijk en het concept draaiboek. Trainingen
kunnen complexer worden gemaakt door koppelen van activiteiten, dilemma’s en
feedback.

-

Oefening gaat over het doorlopen van een evacuatiescenario en naspelen van de rol
van de betreffende organisatie(s). Oefeningen kunnen complexer worden gemaakt
door deelnemen van meerdere organisaties, complexe dilemma’s en tegenspel.

4.1

Waarom opleiden, trainen en oefenen?

Na vaststelling van de rollen van het Rijk en het concept draaiboek is het belangrijk dat
gebruikers er kennis van nemen en er ervaring mee opdoen. Zonder oefening van het gebruik
van het plan heeft een plan geen waarde omdat de kennis over gebruik van het plan in de
responsfase dan onvoldoende is. Zeker inzake een grootschalige evacuatie, waarbij er al snel
sprake is van schaarste en een grote kans op veel dodelijke slachtoffers is een opgeleidde en
geoefende organisatie belangrijk. Dit is geborgd in een opleiding, training en oefentraject.
Binnen dit traject kan onderscheid worden gemaakt in twee fasen:
1.

Bereiken van een acceptabel niveau; het draaiboek is nieuw. Dat betekent dat
gebruikers er nog kennis van moeten nemen, er mee moeten leren werken door training
en oefening. Ook zal er nog aandacht besteed moeten worden aan de achtergrond van
het draaiboek.

2.

Onderhouden van de kennis; als de kennis eenmaal een bepaald acceptabel niveau
heeft bereikt in een organisatie dan zal deze op peil moeten worden gehouden. Of de
kennis voldoende aanwezig is zal blijken uit evaluaties van oefeningen.
Het opleiden van nieuwe mensen maakt onderdeel uit van het onderhouden van kennis
in een organisatie, we gaan er vanuit dat in de trajecten voor opleiden en oefenen
hiermee rekening wordt gehouden.

Gezien de huidige kennis van alle betrokken partners achten we zowel eigenstandige opleiding
en training als gezamenlijk oefening noodzakelijk. Het gaat hierbij om kennis opdoen over het
draaiboek, de betekenis van evacueren voor de eigen organisatie en de samenwerking met
andere organisaties. Er kan dan ook onderscheid worden gemaakt in een monodisciplinaire fase
en een multidisciplinaire fase. De multidisciplinaire fase kan vervolgens nog worden
onderverdeeld in een fase waarin alleen partners uit het Rijk samenwerken en waarin ook
partners uit de functionele kolommen worden betrokken.
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Doelgroep

De doelgroep voor het opleiden, trainen en oefenen met de rollen van het Rijk en het concept
draaiboek evacueren zijn:
1.

Departementen en LOCC

2.

NCC (ACO) en NVC (ERC)

3.

IBT en MBT

4.

Lokale en regionale bestuurders over afstemmen met Ministers in MBT.

5.

Partners departementen en LOCC vanuit functionele verantwoordelijkheid

4.3

Evaluatie

Bij opleiden, trainen en oefenen hoort ook evaluatie. Het is belangrijk dat de ervaringen over
het gebruik van de rollen van het Rijk en het concept draaiboek worden bijgehouden en dat
leerpunten worden benoemd, verzameld en uiteindelijk worden vertaald in verbeteringen voor
het draaiboek.

4.4

Oefenplanning en oefendoelen

In het volgende hoofdstuk is een oefenplanning opgenomen. De opleiding en training richt zich
alleen op het Rijk. Voor de oefeningen wordt ook deelname van andere crisispartners
beschreven, we gaan er vanuit dat deze zich zelfstandig opleiden en trainen.

4.4.1 Fasering
In het opleidings- training- en oefentraject maken we onderscheid in drie fasen. Deze
achtereenvolgende fasen onderscheiden we voor het behalen van een goede leercurve.
Opleiding en training is nodig voordat werkelijk een oefening kan worden uitgevoerd. De
benodigde opleiding, training en oefening is afhankelijk van het niveau van de betreffende
organisaties en zal op basis hiervan verder kunnen worden ingevuld.
Fase 1: Opleiden
-

Kennisnemen van het draaiboek door alle actoren

-

Voorlichtingsbijeenkomst voor alle departementen afzonderlijk

-

Voorlichtingsbijeenkomst ACO / NCC / NVC / LOCC

-

Voorlichtingsbijeenkomst voor IBT en MBT2

-

Voorlichtingsbijeenkomsten IOCB en koepelorganisaties

Fase 2: Training
Leerdoelen van de trainingen zijn:
-

Afstemming tussen plannen Rijk, departementen, provincie en regio.

-

Bereiken gelijke perceptie over evacueren.

-

Tijdige besluitvorming over evacuatiebesluit inclusief omgaan met onzekere
informatie.

-

2

Informatie-uitwisseling en opstellen van landsdekkend beeld.

Bij bestuurlijke wisselingen, of wisselingen in het IBT zullen deze mensen opnieuw opgeleid moeten worden.
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Werken met operationeel overlegtafel horizontale afstemming op tactisch niveau en
het opstellen van een landsdekkend operationeel beeld.

-

Prioritering bij een tekort aan tijd en schaarste op strategisch en tactisch niveau.

-

Omgaan met de media inzake evacuaties.

-

Crisiscommunicatie bij evacuatie.

-

Fasering

-

Samenwerking tussen BZK en provincies en veiligheidsregio’s.

-

Werken en instellen (partiële) noodwetgeving.

-

Opschaling van Rijk en netwerk.

-

Werken aan de operationele overlegtafel.

-

Informatie en advisering departementen van en naar het NCC.

-

ACO vergadering op basis van informatie uit NCC.

-

Bestuurlijke afstemming.

Fase 3: Oefenen
In de oefencyclus is onderscheid gemaakt in enkele kleine oefeningen en een grote oefening. De
kleinere oefeningen gelden als voorbereiding voor een grotere oefening. De leerdoelen van de
oefeningen kunnen worden gebaseerd op de leerdoelen zoals opgenomen bij de trainingen.
Voor de kleinere oefeningen kan aansluiting worden gezocht voor bestaande oefening in
Nederland en bij departementen in de periode tot november 2008. Voor de grote oefening ligt
een link met de november 2008 oefening vanuit de TMO voor de hand. Belangrijk is wel dat de
andere actoren zich dan ook hebben voorbereid.
Voor de kleinere oefeningen kan onderscheid worden gemaakt in de volgende doelgroepen:
-

Oefenen van de samenwerking tussen departementen en het NCC

-

Oefenen van de werking van het NCC en het ACO

-

Oefenen van het opstellen van een landelijke operationeel beeld (door het Rijk)

-

Oefenen van de relatie tussen departement BZK3 en veiligheidsregio’s en provincies.

-

Oefenen van de verschillende departementen met de eigen sectoren binnen de
functionele kolommen

Voor deelname aan de oefening moet wel als uitgangspunt worden genomen dat organisaties
voorbereid zijn.
Voor de grote oefening, deze kan worden gezien als een sluitstuk van een oefencyclus, geldt dat
alle bovenstaande partijen deelnemen aan één oefening.

4.4.2 Planning
In de oefenplanning maken we onderscheid in het bereiken van een acceptabel niveau en het
onderhouden van de kennis. IJkpunt hierin is de oefening van de Task Force Management
overstromingen zoals die is voorzien in november 2008. Vooraf zal bepaald moeten worden wat
een acceptabel niveau is inzake de voorbereiding op evacuatie.
Na deze oefening en evaluatie zal het draaiboek evacueren definitief worden vastgesteld, hierin
gaat het opleidings- training en oefentraject over in het ‘onderhouden van de kennis’. Voor het
onderhouden van de kennis adviseren we het draaiboek op te nemen in het oefentrajecten van

3

Dus het DCC-BZK en het LOCC echter niet tot het niveau van het NCC
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de verschillende departementen en in het multi disciplinaire oefenplan van de departementen
zoals dat nu wordt opgesteld.
De periode voor het bereiken van het bepaalde acceptabel niveau adviseren we uit te voeren in
de volgende fasen:
1. Opleiding en training (fase 1 en fase 2) in 2007; departementen en organisaties kunnen
ervaringen opdoen met de rollen van het Rijk en het concept draaiboek en elementen
hieruit.
2.
3.

Kleinere oefeningen (fase 3) Najaar 2007 tot en met de zomer van 2008 .
November 2008 de grote oefening (fase 3) als een onderdeel van de oefeningen van de
Task Force Management overstromingen.
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5

Beheer & onderhoud

5.1

Jaarlijks B&O van het draaiboek

Jaarlijks wordt het draaiboek up to date gemaakt:
-

Organisatorische veranderingen bij departementen

-

Onderhoud van het netwerk

-

Verdere ontwikkeling kennis over evacueren

Voorgesteld wordt om ieder jaar voor 1 oktober de update van het draaiboek gereed te hebben
en dit opnieuw vast te stellen.

5.2

B&O op basis van evaluaties van oefeningen en crises

Na oefeningen van het Rijk of netwerkpartners, of na een situatie waarin het draaiboek actief is
geweest wordt het draaiboek geëvalueerd. Hierbij wordt gekeken of het draaiboek ook werkelijk
gewerkt heeft, wat ging goed, wat ging niet goed, wat kan beter, zijn de rollen goed verdeeld,
zijn de rollen volledig, zijn alle netwerkpartners opgenomen, hebben de overlegtafels goed
gefunctioneerd, zijn er aandachtspunten voor de opleiding, training en oefencyclus?
Deze worden vertaald in verbeterpunten voor het draaiboek, samen met de betrokken
departementen en de hierbij horende netwerkpartners, en in de jaarlijkse beheer en onderhoud
ronde verwerkt.

5.3

Verantwoordelijke instantie voor B&O

Beheer en onderhoud
Een medewerker van de directie Crisisbeheersing van BZK is verantwoordelijk voor het
coördineren van het beheer en onderhoud. De verschillende departementen zijn
verantwoordelijk voor het onderhoud ten aanzien van hun inhoudelijke rol. De afspraken
worden hiervoor gemaakt in het IOCB.
Vaststelling van wijzigingen
Het draaiboek wordt na wijziging weer vastgesteld door de verschillende departementen op
voordracht van BZK. Een mogelijk gremium hiervoor is ook de stuurgroep Nationale Veiligheid.
In het IOCB kunnen inhoudelijke aspecten worden besproken en kunnen activiteiten worden
uitgezet.
Verspreiding en voorlichting
Na een update en vaststelling van het draaiboek is het NCC ook verantwoordelijk voor
verspreiding en voorlichting van het draaiboek en toelichting op de veranderingen die zijn
doorgevoerd. De departementen zelf zijn verantwoordelijk voor de voorlichting in de eigen
functionele keten.
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6

Preparatie en afstemming

6.1

Verdere organisatorische voorbereiding

Een van de uitgangspunten in de rollen van het Rijk en het concept draaiboek evacueren is dat
alle partners betrokken bij een evacuatie adequaat zijn voorbereid. Het gaat dan om zowel het
Rijk, maar ook veiligheidsregio’s en provincies en de verschillende functionele ketens. Het gaat
hierbij ook om afstemming van de verschillende plannen die nog worden ontwikkeld.
Geconstateerd is dat de uitwerking van de rollen van het rijk en het concept draaiboek
evacueren zoals het nu is opgesteld een eerste stap is in de voorbereiding op evacuaties in
Nederland. Uiteindelijk doel is om op het niveau van het Rijk, maar ook bij de regio en
provincie en de andere functionele kolommen goed voorbereid te zijn. Daarnaast gaat het ook
om voorbereiding van de inwoners van Nederland en de bedrijven. Hier ligt een duidelijke
relatie met voorlichting en risico- en crisiscommunicatie. De omvang in ruimte en aantallen
mensen, de beperkte middelen maakt het noodzakelijk dat eenieder van elkaar weet wat die
doet en wat van deze actoren zelf wordt verwacht.
In de toekomst worden op basis van regionale en vakdepartementale voorbereiding en
oefeningen nieuwe, of betere, inzichten op gedaan. Deze kunnen leiden tot bijstelling van de rol
van de nationale overheid inzake evacueren of tot nieuwe inzichten in de werkwijze. Het
draaiboek evacueren zal dan ook een eerste stap zijn naar een nationale en decentrale
voorbereiding en verdere planvorming van regio’s en vakdepartementen (waarbij het
onderhavig plan, en de implementatie als een impuls zal werken) op termijn kunnen worden
verbeterd.
Wel is er op basis van het onderhevige draaiboek een verwachting voor de preparatie van
partners. Dit is eerder genoemd ‘adequaat voorbereid’. Onder adequaat voorbereid verstaan we
dat de partners de taken waarvoor ze aan de lat staan kunnen vervullen. Hierin maken we
onderscheid tussen veiligheidsregio’s en provincies en tussen departementen.
Daarnaast zijn er ook nog diverse onderzoeksvragen die aandacht behoeven om uiteindelijk in
Nederland gesteld te staan voor evacuaties.

6.2

Veiligheidsregio’s en provincies

Voor de afstemming met de rollen van het rijk en de rollen van het Rijk en het concept
draaiboek evacueren veronderstellen we dat veiligheidsregio’s en provincies:
-

Indien er bovenregionale gevolgen van een evacuatie zijn de besluitvorming
afstemmen met het Rijk.

-

Informatie wordt gedeeld met het Rijk, op basis van een regionaal beeld wordt door
het Rijk een landsdekkend beeld opgesteld en gedeeld. Dit is kaderstellend voor de
uitvoering in de regio.
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Te kunnen adviseren over opschaling op basis van politieke, bestuurlijke en
communicatieve aspecten.

-

De bovenregionale effecten voor de uitvoering van de evacuatie in beeld hebben
gebracht voor verschillende dreigingen en varianten in de
bestrijdingsmogelijkheden (denk hierbij bijvoorbeeld aan aantallen mensen die
opvang nodig hebben, gebruik van rijkswegen, of bijstand).

-

In beeld hebben gebracht wat de consequenties zijn van niet kunnen voorzien in
deze bovenregionale effecten (in feite dus voorbereid zijn op meerdere scenario’s
inzake evacueren). Hierin kunnen meerdere varianten mogelijk zijn.

-

Bij niet voorzien in bovenregionale ondersteuning nog steeds in staat zijn om de
rampenbestrijding verantwoord en achteraf uitlegbaar uit te kunnen voeren
(aanpassing strategie)

-

In de planvorming al aandacht is besteed aan hoe om te gaan met (vitale)
belangen van het bedrijfsleven, dieren, kunstschatten, gevangenissen, medische
centra enzovoort.

-

In de planvorming aandacht is besteed aan keteneffecten en de consequenties voor
de hulpverleningsprocessen.

6.3

Departementen

Voor de afstemming met de rollen van het Rijk en het concept draaiboek evacueren van het Rijk
veronderstellen we dat departementen:
-

Vanuit hun functionele kolom een landsdekkend beeld kunnen opstellen en, in het
opgeschaalde NCC, hierover adviseren en afwegen ten opzichte van andere
functionele kolommen. Het gaat er hierbij om dat ook hier verschillende
alternatieven kunnen worden besproken in termen van nut en noodzaak.

-

Uitvoerende regionale diensten van het Rijk deelnemen aan de regionale crisisteams
en de uitvoering van de maatregelen afstemmen op de landelijke kaders.

-

Informatie wordt gedeeld met andere kolommen. Het integrale landsdekkende beeld
opgesteld is kaderstellend voor de uitvoering binnen een kolom. Op basis van het
landsdekkend beeld kan het beeld voor de betreffende kolom worden opgesteld.

6.4

Onderzoeksvragen

Rondom het evacuatievraagstuk, de voorbereiding en de planvorming zijn er nog diverse
onderwerpen die nader onderzoek behoeven. Hieronder zijn enkele onderzoeksvragen
benoemd:
-

Kader voor planvorming voor evacuatie. Opstellen van kader waar een
evacuatieplan aan moet voldoen, hoe omgegaan wordt met de bovenregionale
aspecten, welke scenario’s moeten worden uitgewerkt, welke scenario’s moeten
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worden gebruikt voor dreigingen?
-

Grenzen in de voorbereiding. Evacuatieplannen worden gemaakt om slachtoffers en
schade te voorkomen. Echter de vraag is of het ten alle tijde mogelijk, of wenselijk
is om alle slachtoffers te voorkomen. Bij investeringen ter voorbereiding op
evacuaties zal een afweging moeten worden gemaakt in rampenbestrijding,
infrastructuur en ruimtelijke ordening of beschermingsmaatregelen (voorkomen is
beter dan genezen).

-

Gedrag van mensen. In evacuatieplannen wordt een bepaald gedrag van mensen
verondersteld, dit gedrag is gebaseerd op communicatie en het effect hiervan.
Onderzocht kan worden hoe dat gedrag kan worden gestimuleerd en hoe dat kan
worden veranderd indien wijziging in een strategie noodzakelijk is en hoe kan
worden omgegaan met verschillende groepen mensen.

-

Opvang in rampgebied (Shelter) en redden. De opvang van mensen in voorbereidde
locaties in het rampgebied lijkt een kansrijke oplossing, zeker bij overstromingen.
Echter de vraag is welke voorzieningen hiervoor nodig zijn en welke objecten
hiervoor geschikt zijn, en voor hoe lang. De duur is afhankelijk van de
reddingscapaciteit.

-

Prioriteitstelling en belangenafweging. In geval van schaarste moeten middelen
worden verdeeld op basis van het veronderstelde nut. Het stellen van prioriteiten,
en welke, en vervolgens het maken van een afweging met verschillende partijen is
nog een punt van verder onderzoek.
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Bijlage 1, Kritieke succesfactoren
Allereerst wordt benadrukt dat we met dit draaiboek van het Rijk het evacuatievraagstuk in
Nederland niet is opgelost. Het Rijk vormt een klein onderdeel in de gehele voorbereiding op
evacuatie. Daarnaast zijn veel activiteiten die uitgevoerd moeten worden zijn nu, soms, voor
het eerst benoemd. We gaan in het draaiboek van uit dat iedere crisispartner hierin ook kan
adviseren in alternatieven in termen van inspanning en nut. Hiervoor is mogelijk nog verdere
voorbereiding nodig. Zowel departementen als regionale crisispartners, en vervolgens ook weer
het Rijk hebben als taak voorbereid te zijn en de plannen op elkaar afgestemd hebben. In geval
van evacuatie is het, vanwege tijdgebrek en schaarste, belangrijk om snel informatie te delen
en samen te werken.
In het draaiboek ‘evacueren’ is beschreven op welke wijze het Rijk, inzake een evacuatie,
informatie verzameld en kaders stelt voor de uitvoering van de rampenbestrijding. Niet
ingegaan is op een dreiging en hoe het Rijk met een dreiging omgaat. We gaan er vanuit dat
het draaiboek evacueren wordt geïnitieerd vanuit een ander draaiboek als het Nationaal
Responsplan Hoogwater en Overstromingen, het Landelijk Draaiboek Hoogwater- en
Stormvloedcrises of het EPA-Nucleair. Het draaiboek kan ook worden geïnitieerd op basis van
informatie uit veiligheidsregio’s of provincies of direct op basis van een calamiteit. We hanteren
hierbij de volgende criteria:
i.

Politieke, bestuurlijke, communicatieve en/of operationele overwegingen die regio of

ii.

Een omvang van evacuatiegebied, opvanggebied of organisatiegebied die groter is dan

provinciegrens overschrijdend zijn;
een regio of provincie.
Op basis van het draaiboek evacueren vult het Rijk haar regisseursrol in. Het Rijk zal hierbij niet
de uitvoering van taken van het hiertoe bevoegd gezag overnemen. Het Rijk zal wel op basis
van een landsdekkend beeld regisseren in bovenregionale aspecten, het gaat hierbij zowel om
het wegnemen of prioriteren van knelpunten, het benutten van kansen als besluiten om
bepaalde activiteiten niet te doen in geval van schaarste.
Tijdens het uitwerken van het draaiboek zijn een aantal bevindingen geconstateerd. Het gaat
hierbij om eenzelfde perceptie van alle crisispartners over evacueren, het gaat om de invulling
van de rol van het opgeschaalde NCC en de functionele verantwoordelijkheid van BZK. Deze
constateringen, krititische succesfactoren, zijn belangrijk voor acceptatie van het draaiboek en
vergen aandacht bij de implementatie van het draaiboek en de ontwikkeling en afstemming met
plannen van andere partijen in het netwerk. Het gaat om:
•

Perceptie van evacueren

•

Wanner neemt het Rijk een rol?

•

Netwerkorganisatie: horizontale en verticale evacuatie

•

Functionele verantwoordelijkheid van BZK, ERC/NVC, LOCC en NCC

•

Op orde zijn van planvoorbereiding provincies, regio’s en departementen

•

Informatiepositie van het Rijk

•

Landsdekkend beeld

•

Operationele overlegtafel

•

Wetgeving

Deze zijn in de volgende paragraven uitgewerkt.
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Perceptie over evacueren
Al bij aanvang van het opstellen van het draaiboek evacueren was het duidelijk dat het
vakgebied nog een ‘terra incognita’ was. Alle actoren kunnen snel een beeld vormen van een
grootschalige evacuatie, echter hierbij worden ook allerlei verschillende vooronderstellingen
gemaakt die uiteindelijk sterk bepalend zijn voor de mogelijke oplossing en de rol van de
verschillende organisaties. Tijdens de werkzaamheden, in de klankbordsessies, is er uitgebreid
aandacht besteed aan de vraag wat we nu eigenlijk onder ‘grootschalige evacuatie’ verstaan en
wat ‘evacueren’ nu eigenlijk is.
Belangrijk is verder het besef dat we onder evacueren meer verstaan dan het leeghalen van een
gebied voordat een ramp optreedt. Onder evacueren of ontruimen verstaan we ook het
opvangen van deze mensen en de terugkeer als de ramp niet is opgetreden, het redden van
mensen (dieren en goederen)4 uit schuilplaatsen of huizen in het rampgebied. Ook kan nog
onderscheid worden gemaakt in een evacuatie waartoe opdracht is gegeven of is geadviseerd
door bevoegd gezag en een evacuatie spontaan op gang komt. In de onderstaande figuur zijn
de verschillende vormen van evacuatie die we hebben onderscheiden in een schema
uiteengezet. Hierbij wordt opgemerkt dat in de praktijk combinaties van deze vormen, verspreid
over ruimte, doelgroep of tijd, zullen voorkomen.
Als basis voor het bepalen van de betrokken netwerkpartners, de relaties, het uitwerken van
informatiestromen en de vragen wie doe wat en wanneer is een betooglijn opgesteld. In deze

Burgerinitiatief

betooglijn is vanuit een inhoudelijke invalshoek gekeken naar het begrip evacueren.

Zijn er
mensen
In rampgebied?

SPONTANE
VERPLAATSING

Ja

Nee

Besluit /
Mandaat

Besluit /
Mandaat
Ja

Zijn er
mensen
In rampgebied? Ja

Overheidsinitiatief

NIET
VERPLAATSEN

REDDEN OF
VERPLAATSEN UIT
EVACUATIEZONE

WEL
VERPLAATSEN
OPVANG BUITEN
EVACUATIEZONE

Ja

Kan iedereen op
tijd rampgebied
verlaten
OPVANG IN
EVACUATIEZONE

VERPLAATSEN
UIT OPVANGLOCATIES

Nee

Tijd
Dreiging

Calamiteit is opgetreden

Gebruik van het schema:

4

In het vervolg wordt alleen gesproken over mensen vanwege het leesgemak. Bedoeld wordt zowel mensen, dieren als
goederen.

26

PR1263.10

HKV

LIJN IN WATER

& Save

september 2007

Rollen van het Rijk bij grootschalige evacuaties in Nederland, implementatieadvies

Onderscheid in vormen van evacuaties door:
- Besluit/Mandaat voor evacuatie
- Het wel of geen tijd hebben om een ‘veilig gebied’ te bereiken, binnen of buiten het rampgebied.
- Het wel of niet plaats vinden van de calamiteit
Het schema moet opnieuw doorlopen worden als er nieuwe informatie betreffende beschikbare tijd en
schaarste is.
Het schema kan apart toegepast worden per doelgroep en geografische afbakening.
Vormen van evacueren kunnen gelijktijdig plaatsvinden en zijn tezamen een evacuatiestrategie.
Vormen van evacuatie

Wanneer neemt het Rijk een rol?
We spreken in het draaiboek over grootschalige evacuaties. Deze term is gekoppeld aan een rol
van het Rijk. Het Rijk neemt een rol als:
1.

Als het te evacueren gebied groter is dan één veiligheidsregio of één provincie;

2.

Als het gebied waarin we evacués opvangen groter is dan één veiligheidsregio of
één provincie;

3.

Als de omvang van de organisatiezone voor het uitvoeren van de evacuatie groter is
dan één veiligheidsregio of één provincie;

4. Of op basis van bestuurlijke, politieke of communicatieve aspecten waarbij
coördinatie over regiogrenzen of provinciale grenzen nodig is.
De eerste drie parameters zijn gekoppeld aan een geografische omvang en zodoende goed
inzichtelijk te maken. De vierde parameter, de bestuurlijke, politieke of communicatieve
aspecten zijn minder goed inzichtelijk te maken.
Een aandachtspunt in regionale planvorming is dat de aspecten ook worden benoemd en
uitgewerkt.

Netwerkorganisatie : horizontale en verticale coördinatie
Het draaiboek is gebaseerd op een netwerkorganisatie. Centraal hierin staat de samenwerking
tussen organisaties en het delen van informatie. We maken hierbij onderscheid in de volgende
domeinen:
o

Strategisch; het formuleren van doelen op de middellange en lange termijn en het
uitzetten van beleidlijnen, handelingskaders voor de partijen op tactisch en uitvoerend
niveau)

o

Tactisch; het vertalen van de algemene doelen en beleidslijnen/ handelingskaders naar
concrete en specifieke (en actiegerichte) activiteiten, het coördineren van deze doelen
en het terugkoppelen over het al dan niet behalen van deze doelen naar strategisch
niveau

o

Uitvoerend: het behalen van concrete, specifieke doelen door acties en het
terugkoppelen over de resultaten van deze acties naar tactisch niveau.

Tussen deze domeinen is afstemming voorzien, zowel horizontaal als verticaal. Verticale
afstemming is de afstemming tussen de verschillende ketens in de crisisbeheersing. Horizontale
afstemming vindt op het strategische domein plaats bij het NCC.
Op het tactische domein is ook horizontale afstemming voorzien tussen Rijksdiensten, hiervoor
is een aparte “overlegtafel” voorzien die vooralsnog geen onderdeel uitmaakt van bestaande
crisisstructuren. Deze horizontale afstemming op het tactische domein is maakt dat tactische
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afstemmingen en beslissingen snel kunnen worden genomen zonder dat hiervoor het traject via
het NCC nodig is. Activiteiten kunnen sneller op elkaar worden afgestemd (smeerolie voor de
organisatie).
De afstemming uit het uitvoerende domein vindt plaats in de regionale en provinciale
crisesteams.

Functionele verantwoordelijkheid van BZK, ERC/NVC, LOCC en NCC
Er bestaat op dit moment geen Departementaal Coördinatie en Crisiscentrum binnen BZK. De
activiteiten die hierbij horen worden door andere beleidsdirecties en door het NCC ingevuld.
In het draaiboek evacueren is de functionele verantwoordelijkheid (openbare orde en veiligheid
en openbaar bestuur) van BZK apart benoemd en gescheiden van andere rollen. Deze is
benoemd als DCC-BZK. Hiermee is beoogd om helderheid te scheppen in wie welke rol heeft, en
om tussen de verschillende departementen een heldere afweging te kunnen maken. Daarnaast
is aandacht besteed aan de afstemming tussen bestuurders die zal gebeuren op het niveau van
IBT/MBT.
Het NCC in het draaiboek betreft het opgeschaalde NCC. Dit opgeschaalde NCC heeft een functie
van iedereen en voor iedereen, het gaat hier alleen om de verschillende departementen. In het
NCC wordt een landsdekkend beeld opgesteld en wordt de bestuurlijke besluitvorming
voorbereid. Informatie en advies wordt hierbij gebruikt van alle betrokken departementen, het
NVC en het LOCC. Het ACO is de vergadering van het NCC waarin, op basis van de dan
geldende informatie, deze wordt vastgesteld.
Het NVC dat onstaat na opschaling van het ERC, waar we vanuit gaan inzake evacueren, gaat
over de voorlichting en communicatie. Het NVC maakt gebruik van het landsdekkend beeld dat
is vastgesteld in het NCC. In het NCC zit iemand van het NVC (en visa versa), of een liaison, om
rekening te houden met voorlichting en communicatie.
Het LOCC gaat over bovenregionale verdeling van middelen van de hulpdiensten en de
ondersteuning van civiele autoriteiten met middelen van Defensie. Het LOCC stelt ook een
operationeel landsdekkend beeld op. Het maakt hierbij gebruik van het landsdekkend beeld
opgesteld door het NCC en de informatie van de operationele diensten.
In de planvorming van andere actoren is de rol van DCC-BZK niet benoemd, hier is deze rol
aangeduid als het NCC. Dit is een aandachtspunt voor de uitwerking van de regionale plannen.

Op orde zijn van planvoorbereiding provincies, regio’s en departementen
Om de rol van het Rijk uit te werken in het draaiboek is aangenomen dat de planvoorbereiding
van alle partners op orde is. Onderkend is echter, zonder bestaande plannen te veroordelen,
deze de planvoorbereiding van de netwerkpartners veelal nog niet op orde is. Hierin kan
onderscheid gemaakt worden tussen de departementen en de voorbereiding in veiligheidsregio’s
en provincies. Daarom is in het draaiboek evacueren aangegeven van wat van partners wordt
verwacht en wat partners terug kunnen krijgen.
Geconstateerd wordt dat in de toekomst op basis van regionale en vakdepartementale
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voorbereiding nieuwe, of betere, inzichten op gedaan kunnen worden die kunnen leiden tot
bijstelling van de rol van de nationale overheid inzake evacueren. Het draaiboek evacueren zal
dan ook een eerste stap zijn naar een nationale en decentrale voorbereiding en verdere
planvorming van regio’s en vakdepartementen (waarbij het onderhavig plan, en de
implementatie als een impuls zal werken) op termijn kunnen worden verbeterd. In hoofdstuk 6
wordt verder ingegaan op de preparatie.

Informatiepositie van het Rijk
Informatie is cruciaal. Voor het Rijk is informatie cruciaal om haar rol in te vullen, voor een RBT
en ROT geldt hetzelfde binnen de eigen regio.
In het draaiboek gaan we er vanuit dat, in geval van evacueren, het Rijk een gelijke
informatiepositie heeft als de betrokken departementen en crisispartners van deze
departementen als veiligheidregio’s, provincies, waterschappen en andere sectoren. Deze
informatie wordt gedeeld, beoordeeld, onderhouden en bijgesteld op de actualiteit door alle
betrokken crisispartners. De taak om vanuit het Rijk informatie te verzamelen is belegd bij het
opgeschaalde NCC.
Het draaiboek evacueren kan actief worden als het evacuatievraagstuk aan de orde komt vanuit
een ander draaiboek. Het Rijk beschikt dan al over informatie over de dreiging en mogelijk
gevolgen en heeft zodoende als een goede informatiepolitieactie. Deze zal voor evacueren
verder worden uitgebreid.
Het draaiboek ‘evacueren’ kan echter ook actief worden zonder aanleiding vanuit een ander
draaiboek. In dat geval zal het Rijk direct informatie inwinnen van betrokken diensten en zal het
opbouwen van een informatiepositie meer tijd kosten.
Aandachtspunt voor de implementatie is de informatie-uitwisseling tussen departementen en
het NCC en tussen departementen en de kolom waarvoor deze verantwoordelijk zijn.

Landsdekkend beeld
Op basis van de informatiepositie van het Rijk wordt een landsdekkend beeld opgesteld. Deze
taak is belegd bij het NCC. Dit landsdekkend beeld is bepalend voor:
-

Uitwerking bestuurlijke keuzen voor IBT en MBT

-

Voorlichting en communicatie door NVC

-

Kaders voor uitwerking activiteiten van verschillende departementen en de
bijbehorende crisispartners in de ketens

-

Landelijke operationeel beeld door LOCC (zie operationele overlegtafel)

Op basis van het landsdekkend beeld wordt ook bepaald hoeveel tijd er nog is voor
besluitvorming en uitvoering van een evacuatie5. Op basis van dit beeld en met name de
beschikbare tijd wordt de werkwijze van het Rijk ingevuld (invulling van de rol). Voor de
werkwijze van het Rijk gaat het hierbij om:

5

Deze is direct gekoppeld aan de strategie van uitvoering van de evacuatie en alternatieven hierin. Als besloten wordt tot
niet evacueren is minder tijd nodig om logistieke voorbereiding te treffen voordat de ramp optreedt dan dat besloten
wordt iedereen tijdig naar een veilig gebied te verplaatsen.
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Hoeveel tijd is er nodig om de evacuatie, rekening houdend met alternatieven, uit te
voeren?

-

Hoeveel tijd is er nog beschikbaar, rekening houdend met alternatieven, om het
besluit tot evacuatie te nemen?

-

Hoeveel tijd is er nog beschikbaar voordat de ramp optreedt?

-

Hoeveel tijd is beschikbaar voordat evacués terug mogen keren als de ramp niet
optreedt?

Besluitvorming:
evacueren ja/nee

Waarschuwing
bevolking

Reactie van de
bevolking

evacueren

T0

T1
Benodigde tijd

calamiteit

Beschikbare tijd
Tijdspannen op basis van een landsdekkend beeld

Het landsdekkend beeld bevat minimaal:
-

Tijd:
o

Beschikbare tijd tot (verwachte) optreden van de calamiteit

o

Beschikbare tijd voor besluitvorming, voor waarschuwen bevolking, voor
prepareren van de bevolking en voor verplaatsing zelf

o

Benodigde tijd voor uitvoering evacuatie (afhankelijk van de
evacuatiestrategieën)

o
-

-

-

Duur van de evacuatie en opvang

Geografische grenzen:
o

Evacuatiezone

o

Opvangzone

o

Organisatiezone

Vaststellen netwerk
o

Departementen en partners van deze departementen

o

Andere landen

o

Veiligheidsregio’s en provincies

Mensen en Middelen
o

Bovenregionale knelpunten in termen van behoeftes (alle functionele ketens)

o

Beschikbare middelen en capaciteiten te verdelen door het Rijk (inclusief eerste
opvang en evt lange termijn opvang / herhuisvesting)

o
-

Prioritering bij schaarste

Slachtofferbeeld en schadebeeld
o

Onderverdeling in categorieën van ‘slachtoffers’:
Mensen
-

Zelfredzame

-

Hulpbehoevende (minimaal onderscheid in mensen die wel en niet
direct afhankelijk zijn van medische zorg, zowel in zorginstellingen
als zelfstandig wonenden)
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-

Groepen die op last van de overheid op een bepaalde plaats
verblijven (o.a. gevangen)

-

Buitenlanders

-

Schrijnende gevallen (vermisten)

Dieren
-

Landbouwhuisdieren in verschillende klassen

-

Huisdieren

Goederen
-

Industrie

-

Kunstschatten

-

Waardepapieren

-

Documenten

o

Registratie

o

Te verwachten slachtoffers (mens en dier) bij te volgen strategie in
evacuatiezone6 (en alternatieven)

o

Te verwachten schade aan woningen, bedrijven en kunstschatten bij te volgen
strategie in evacuatiezone (en alternatieven)

o

Te verwachten behoefte aan opvang buiten eigen regio of provincie

o

Te verwachten knelpunten in voorzieningen voor medische hulpverlening en
levensbehoefte in opvangzone

o
-

Te verwachten knelpunten aan reddingspotentieel in evacuatiezone

Politieke, bestuurlijke en communicatieve aspecten
o

Te verwachten aandacht door pers, (internationale) politiek en bestuur

o

Het handhaven van de openbare orde en veiligheid

Iedere crisispartner is zelf verantwoordelijk voor de vertalen van het landsdekkend beeld naar
een relevant beeld voor de uitvoering van de eigen dienst, sector of crisesteams.

Operationele overlegtafel
Voor de operationele afstemming tussen activiteiten van Rijksdiensten is de operationele
overlegtafel geïntroduceerd. Deze tafel heeft geen formele status, echter kan worden gezien als
smeerolie in de uitvoering.
Het doel van deze tafel is dat er een landelijk operationeel beeld onstaat inzake evacueren. Dit
beeld gaat verder dan een operationeel beeld voor politie, brandweer en GHOR maar bevat ook
informatie van bijvoorbeeld de Verkeerscentrale Nederland (V&W), materieel van LTO (LNV)
enzovoort.
Het landelijk operationeel beeld wordt opgesteld op de operationele overlegtafel is een
uitbreiding van het operationeel beeld van het LOCC. Het heeft echter een andere doelgroep,
namelijk het Rijk, en kan er zodoende anders uitzien. Hierin kan dan ook de afstemming met
bijvoorbeeld de landelijke verkeercirculatie worden opgenomen of de evacuatie van vee waarin
LTO een belangrijke rol speelt.

6

Deze begrippen zijn uitgelegd in sectie B
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Het doel van het landelijke operationele beeld is dat alle departementen, inclusief het LOCC,
afstemmen over de operationele uitvoering. Hierbij kunnen tijdig knelpunten en kansen worden
herkend en hierop worden ingespeeld zonder dan een traject over het NCC nodig is7.
Aan de operationele overlegtafel hebben zitting de verschillende departementen en het LOCC.
Informatie en advies komt uit de eigen functionele verantwoordelijkheid. Indien nodig zal
hiervoor ook afstemming plaatsvinden.
Zoals al eerder opgemerkt maakt de operationele overlegtafel geen onderdeel uit van de
taakomschrijving en inrichting van het LOCC. Dat betekent dat hierover nog besluitvorming
nodig is en dat nagegaan moet worden wat de consequenties zijn voor de werkwijze en
middelen van het LOCC. De consequenties op de werkprocessen en capaciteit zullen hiervoor
dan in beeld moeten worden gebracht.

Wetgeving
De rollen van het Rijk en het concept draaiboek gaan uit van huidige regelgeving, er is
geanticipeerd op de nieuwe Wet van de Veiligheidsregio’s zoals die is ingediend bij de Raad van
State. De Wet op de Veiligheidsregio’s bestaat nog niet en ligt momenteel bij Raad van State.
Mede op basis van het regeerakkoord worden wijzigingen in deze wet verwacht. Verandering in
wetgeving zal mogelijk leiden tot bijstelling.
In tegenstelling tot wat veelal wordt gedacht, is echter de samenwerking tussen de vele partijen
die een rol hebben bij grootschalig evacueren/ crisisbeheersing slechts ten dele op bindende
regelgeving gebaseerd. Meer dan de wettelijke bevoegdheden zijn relevant:
-

de betrokken partijen en

-

de wijze waarop zij hun onderlinge afspraken hebben georganiseerd.

Omdat de organisatievorm slechts voor een beperkt deel op wettelijke bevoegdheden is
gebaseerd, kent deze geen strikte, hiërarchische structuur. De rollen van het Rijk en het
concept draaiboek is dan ook gebaseerd op een netwerkorganisatie zoals al is beschreven in
bijlage 1.

7

Neemt niet weg dat informeren niet nodig is.
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Bijlage 2, Advies over juridische kader
De uitwerking van de rollen van het Rijk en het draaiboek evacueren gaat over grootschalig
evacueren veroorzaakt door diverse ramptypen als overstromingen, nucleaire ongevallen maar
mogelijk ook terrorisme.
In geval van een (dreigende) ramp die bovendien zodanig is dat sprake is van buitengewone
omstandigheden alleen de minister van BZK, behoudens een enkele sectorale wet, de evacuatie
van de bevolking kan bevelen en krachtens zijn machtiging ook de burgemeester of de CdK.
Daarbuiten ontbreekt een geschreven wettelijke grondslag voor het geven van een dergelijk
bevel.
In deze bijlage is een advies opgenomen opgesteld door de afdeling bestuurlijke en juridische
zaken van BZK voor het verder onderzoek van het juridische kader inzake evacueren.
Geadviseerd wordt te bezien in hoeverre bestaande wetgeving aanpassing behoeft in
overeenstemming met de grondwet. Het gaat over de wens of het nodig is een wettelijke
bevoegdheid te creëren voor de burgemeester en - met het oog op het voorstel Wet
veiligheidsregio’s – de voorzitter van de veiligheidsregio om zelfstandig een evacuatie te
bevelen. Verder verdient het aanbeveling om verdere sectorale wetgeving te onderzoeken op
bevoegdheden op het gebied van evacueren en deze mogelijk te herzien.

Advies van afdeling bestuurlijke en juridische zaken van BZK
Aanpassing bestaande wetgeving; bevoegdheid in overeenstemming brengen met de Grondwet
Mijns inziens verdient aanbeveling dat de afdeling Preparatie Centraal van BZK zich uitlaat over
de wenselijkheid een wettelijke bevoegdheid te creëren voor de burgemeester en - met het oog
op het voorstel Wet veiligheidsregio’s – de voorzitter van de veiligheidsregio om zelfstandig een
evacuatie te bevelen.
Daartoe merk ik op dat toepassing van het instrument van de aanwijzingen inzake de
rampbestrijding of de crisisbeheersing (artikelen 12 en 13 van de WRZO/artikelen 35 en 36 van
het Voorstel Wet veiligheidsregio’s) geen passende oplossing lijkt te kunnen bieden. Het
aanwijzingsinstrument wordt gezien als een ultimum remedium. De minister van BZK zou ter
zake van de aanwijzingsbevoegdheid bijvoorbeeld beleidsregels/circulaires kunnen vaststellen,
maar twijfelachtig is of de huidige minister daar voorstander van zal zijn. Naast het feit dat de
aanwijzingen als een ultimum remedium wordt gezien, is een ander bezwaar dat er discussie
bestaat over het antwoord op de vraag of de aanwijzingsbevoegdheid alleen betrekking heeft op
bevoegdheden van de CdK, dan wel burgemeester die zijn neergelegd in de WRZO of ook op
bevoegdheden op grond van andere wetten. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel
Rampenwet gaf de toenmalige minister van BZK aan dat de aanwijzing alleen betrekking heeft
op het voeren van het opperbevel (thans artikel 11 van de WRZO). Aangezien op grond van het
opperbevel op grond van artikel 11 WRZO geen bevelen aan de bevolking kunnen worden
gegeven, lijkt de aanwijzingsbevoegdheid geen betrekking te kunnen hebben op evacuatie. Op
grond van artikel 4, tweede lid, van het voorstel Wet veiligheidsregio’s heeft de burgemeester
wel de bevoegdheid bevelen jegens de bevolking te geven. De aanwijzingsbevoegdheid van de
minister van BZK via de CdK lijkt zich straks te kunnen richten tot de bevolking. Uit het
wetsvoorstel en de memorie van toelichting is niet af te leiden dat dit onder ogen is gezien en
daadwerkelijk de bedoeling is.i
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Wat hier ook van zij, het aanwijzingsinstrument verlangt dat de burgemeester beschikt over een
bevoegdheid ten aanzien waarvan een aanwijzing is te geven. Zoals hiervoor is aangegeven,
beschikt de burgemeester (behoudens een enkele sectorale wet, zoals de Kernenergiewet) niet
over een wettelijke bevoegdheid om een evacuatie te bevelen. Ook na de inwerkingtreding van
de Wet veiligheidsregio’s kunnen derhalve geen aanwijzingen worden gegeven ten aanzien van
evacuatie.
Wel bestaande mogelijkheden:
a) In de WRZO/voorstel Wet veiligheidsregio’s opnemen van de bevoegdheid tot evacuatie.
Bezwaar daartegen is dan in de WRZO/voorstel Wet veiligheidsregio’s geen afzonderlijke
rampbestrijdingsmaatregelen zijn opgenomen en in zoverre een uitzondering zou
worden gemaakt.
Enkele vragen die in dit verband rijzen:
- dienen ook bevoegdheden om een evacuatiebevel goed te kunnen voeren in de wet te
worden opgenomen, zoals het vorderen van onderkomens voor evacués, het aanwijzen
van bijzondere verblijfsplaats, de toegang verkrijgen tot elke plaats, het vergoeden van
kosten;
- welke rol heeft de minister van BZK bij evacuatie in geval van een ramp of crisis van
meer dan plaatselijke betekenis. Wordt het wenselijk geacht dat de
aanwijzingsbevoegdheid van de CdK en de minister van BZK betrekking heeft op de
bevoegdheid tot evacuatie (zie bovenstaande opmerking over de discussie over de
aanwijzingsbevoegdheid);
- blijft het bevel tot evacuatie beperkt tot de bevolking of moet het ook betrekking
hebben op vee en goederen (afstemming met LNV/OCW).
b) De bevoegdheid van de burgemeester/voorzitter van de veiligheidsregio’s evacuatie te
bevelen meenemen bij de aanpassing van de Wvb. In een aangepaste Wvb zou in een
aparte bepaling kunnen worden opgenomen dat de burgemeester en de voorzitter van
de veiligheidsregio’s buiten het geval van buitengewone omstandigheden (met de
daarbij gepaard gaande procedure) de bevoegdheid hebben evacuatie te bevelen. Ook
hierbij rijzen de onder a opgenomen vragen.

i

TK 2006-2007, 31 117, nr. 3, p. 58 en 77.
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