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Projectopdracht en resultaten

Het eindresultaat van het project BOB is een beoefende en geïmplementeerde basisstructuur voor
besluitvorming bij GRIP 5 en GRIP Rijk incidenten. Bovenregionale besluitvorming heeft onder andere
als doel om schaarse capaciteiten van bijvoorbeeld Defensie over regio’s te verdelen. Wat is de
dreigingsanalyse in de getroffen regio’s, wat is de hulpvraag van regio’s, hoe weeg je prioriteiten tussen
verschillende regio’s goed tegen elkaar af bij schaarste? Hoe verhoudt een landelijk besluit zich tot het
bevoegd gezag in Veiligheidsregio’s?
Een besluitvormingsproces wordt uitgevoerd door een operationeel team waarin de verschillende
disciplines zijn vertegenwoordigd. Vraag is waar dat team aan moet voldoen, hoe je expertise en
continuïteit borgt in een netcentrische omgeving. Kan deze rol bij een bestaande civiele of militaire
kernstaf worden neergelegd, als een soort nucleus waar in crisistijd nadere functionaliteiten op worden
aangesloten?
Dit kernteam kan zo model staan voor een voor “Landelijke Operationeel Besluitvormingsteam”.
Uiteraard moet een dergelijk team vakbekwaam en operationeel blijven, dit vraagt om bundeling van in
het veld aanwezige kennis over opleiding, training en oefenen. Deze systematiek wordt in de praktijk
getest en getoetst in drie (simulatie)oefeningen, waarvan de scenario’s zijn geënt op drie strategische
agenda projecten: ‘Water en Evacuatie’, ‘Versterking risico- en crisisbeheersing bij stralingsincidenten’
en ‘Continuïteit van de samenleving’.

Resultaten




Beschrijving bovenregionale of landelijke operationele besluitvorming bij GRIP 5 en GRIP Rijk, in
nauwe aansluiting op regionale besluitvorming;
Beschrijving bestuurlijke legitimatie van landelijke besluitvorming;
Beschrijving model of nucleus voor “Landelijke Operationeel Besluitvormingsteam” in
samenwerking met Ministeries van VenJ en Defensie;
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Beschrijving meerjarig oefenplan om samen met regionale en nationale partners dit team
adequaat getraind te houden;
Beoefenen van landelijke besluitvorming in enkele scenario-oefeningen of simulaties met als
onderwerp hoogwater, stralingsincidenten en maatschappelijke continuïteit.

Activiteiten en planning
Om te komen tot het bovenstaande resultaat is het project opgedeeld in vijf stappen:
Activiteit
In de startblokken
Analyse lessons learned

Oplevering
April 2015
Juli 2015

Bouwen aan besluitvorming en team
Praktijktoetsen /simulaties
Operationele Gereedstelling

December 2015
Juni 2016
Vanaf september 2016

Stap 1 In de startblokken
Met deze stap begint het project. Met het projectteam wordt in kaart gebracht wie er betrokken moet
worden bij welke stap om resultaat te halen. We zoeken contact met de projectleiders van de drie
inhoudelijke projecten (Water en evacuatie, Versterking risico- en crisisbeheersing bij stralingsincidenten
en Continuïteit van de samenleving) om onze ambities toe te lichten en hoe aansluiting te houden. We
onderzoeken ook wat de precieze ambities van Defensie en V&J op dit terrein zijn en hoe we belangen
kunnen synchroniseren.
Stap 2 Analyse lessons learned
Tijdens deze stap analyseren we de evaluaties van nationale, grootschalige oefeningen van de
afgelopen jaren. Het gaat dan om oefeningen als Indian Summer, Floodex, etc. Ook evaluaties van de
recente inzet van hulpdiensten en defensie bij Chemiepack, NSS en MH17 worden voor zover
beschikbaar opgehaald. Op basis van deze evaluaties stellen we met vakspecialisten zo concreet
mogelijk het probleem vast: wat ging niet goed bij bovenregionale besluitvorming? En wat waren de
aanbevelingen voor verbeteringen? Deze lessons learned gaan zo niet verloren, maar stutten onze
oplossingsrichting.
Stap 3 Bouwen aan besluitvorming en team.
Deze stap krijgt vorm in een aantal snelkookpan (uw moeder weet nog wat dat is) sessies gehouden. Het
doel van deze sessies is om tot een besluitvormingsstructuur voor landelijke operationele besluitvorming
bij grootschalige rampen en crises, dit uiteraard in nauwe aansluiting op besluitvormingsprocessen van
partners. De bestuurlijke legitimatie wordt hierin meegenomen. Uiteindelijk levert dit een beschrijving op
van het model voor landelijke operationele besluitvorming en wat voor team dit kan gaan uitvoeren.
Uiteraard zijn de ministeries van V&J en Defensie hierbij betrokken.
Stap 4 Praktijktoetsen /simulaties
De ontworpen basisstructuur voor besluitvorming bij GRIP 5 en Rijk wordt in eerste instantie getest met
een table-top of simulatieoefening. Wanneer deze naar tevredenheid verlopen wordt de basisstructuur
getest in een grootschalige oefening met enkele veiligheidsregio’s, daarvoor zoeken we aansluiting bij
een bestaande oefening in 2016.
Stap 5 Operationele gereedstelling
Als de basisstructuur voor besluitvorming bij GRIP 5 en GRIP Rijk de testfase heeft doorstaan, kan deze
met partners worden geïmplementeerd. Dit is een zogenaamd operationeel gereedstellingstraject, waarin
het nieuwe team in stappen wordt samengesteld, met middelen wordt uitgerust en adequaat getraind
wordt voor hun nieuwe taak. Een meerjarig opleidings- en oefenplan maakt hier deel van uit.
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Begroting
Voor uitvoering van projectactiviteiten is onderstaande begroting en financieringsvoorstel opgenomen.
Kostenpost
Projectleider
(1 dag per week)
Secretaris extern
(2 dagen per week)

Raming (x 1.000)

Werkzaamheden:
- Analyse lessons learned
- Bouwen aan samenwerking
- Praktijktoets/simulatie
- Implementatie

5

100

Financieringsvoorstel
Wordt geleverd door
veiligheidsregio om ‘niet’
Extern ingehuurd, tot juli te
financieren uit startbudget, voor
periode na juli moet dekking
worden gevonden.
Te dragen door gezamenlijke
partijen (Defensie,
veiligheidsregio’s, IFV, LOCC)
en ondersteund door secretaris
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