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Op maandag 23 mei 2011 kwamen rond de klok van 12.20 uur delen van 

galerijen van de Antillenflat in Leeuwarden naar beneden. Een grote ravage 

was het gevolg, maar als door een wonder waren er geen slachtoffers onder 

het puin. Na inspectie met behulp van een hoogwerker kon er geen garantie 

worden gegeven dat de overige galerijen voldoende veilig waren. Hierop is 

besloten de 100 appartementen te ontruimen en zijn (een deel van de) de 160 

bewoners in eerste instantie opgevangen in het naast gelegen Friesland 

College en later die dag en de daarop volgende dagen in het WTC-Hotel1. De 

huisdieren zijn tegen de avond met een hoogwerker uit de flats gehaald. 

Het incident is aanleiding voor de gemeente Leeuwarden en 

hulpverleningsdiensten om gefaseerd op te schalen naar GRIP 32.  In de loop 

van de dag is (multidisciplinair) weer afgeschaald. Voor het proces 

bevolkingszorg3 heeft het incident echter nog dagen werk met zich 

meegebracht.  

Om lering te trekken uit de afhandeling van het naar beneden komen van 

delen van galerijen van de Antillenflat is besloten tot een onderzoek. In 

opdracht van de burgemeester van de gemeente Leeuwarden is de Radboud 

Universiteit Nijmegen/ITS gevraagd dit onderzoek uit te voeren. 

 

Doel van de evaluatie is lering te trekken uit het incident om zo bij een 

volgende keer het functioneren van de crisisorganisatie zo adequaat mogelijk 

te laten zijn. De onderzoeksopdracht richt zich op [1] het functioneren van de 

multidisciplinair samengestelde crisisorganisatie en [2] het functioneren van 

het proces bevolkingszorg. Daarbij gaat het om het vaststellen of is gewerkt 

conform plannen&procedures4 en waar zaken eventueel beter c.q. anders 

hadden gekund.  

                                                           
1 Voor zover men uiteraard niet onderdak had gevonden bij familie, vrienden, bekenden. 

2 Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP).  

3 Bevolkingszorg is de nieuw gehanteerde term in het besluit veiligheidsregio’s die duidt op de verantwoordelijkheid van 

gemeenten bij crisis. 

4 In oktober 2010 heeft de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) zijn intrede gedaan. De wet en het besluit veiligheidsregio’s stellen 

duidelijke kwaliteitseisen aan de organisaties die participeren in de veiligheidsregio, zowel wat betreft planvorming 

(risicoprofiel, beleidsplan, crisisplan, rampbestrijdingsplan) als wat betreft de inrichting van het kwaliteitszorgsysteem. Het 

incident Antillenflat heeft zich voorgedaan in een periode waarin de nieuwe wet weliswaar van kracht is, maar waarin zowel 

wat betreft planvorming als inzake de inrichting van een kwaliteitszorgsysteem nog een overgangsperiode geldt. Vigerend ten 

tijde van het incident Antillenflat is derhalve het rampenplan gemeente Leeuwarden zoals vastgesteld door burgemeester en 

wethouders op 26 mei 2009. 
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Vanuit de opdrachtgever is de wens uitgesproken om de evaluatie niet het 

karakter te geven van een ‘gedegen onderzoek’  gericht op legitimatie. De 

nadruk van de evaluatie - ingestoken vanuit een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid - ligt veel meer op leren en ontwikkelen. Het hoort 

immers bij professioneel optreden en handelen als je jezelf ervan wilt 

verwittigen waar - met de informatie van achteraf -  verbeterpunten liggen. De 

focus van dit onderzoek ligt dan ook op het inventariseren wat er is gebeurd op 

basis van feiten en (ex-post) ervaringsbeelden om vervolgens stil te staan hoe 

zaken een volgende keer beter c.q. anders kunnen. Deze zaken plaatsen we 

tevens in het licht van de nieuwe situatie onder wettelijk regiem van de Wet 

Veiligheidsregio’s (Wvr). 

 

De ‘critical incident technique’5 vormt de methode waarlangs we het 

evaluatieonderzoek hebben vorm gegeven. De ‘critical incident technique’ is 

een manier om (incident)ervaringen op een systematische manier gezamenlijk 

in kaart te brengen aan de hand van kritieke situaties die zich tijdens het 

incident hebben voorgedaan. Kritieke situaties zijn gebeurtenissen met 

(potentieel) grote gevolgen of opmerkelijke zaken. De methode ondersteunt 

en stimuleert betrokkenen om gezamenlijk te analyseren en te concluderen 

wat er voor nodig is om als (multidisciplinaire) crisisorganisatie succesvol te 

zijn in de coördinatie, zodanig dat een effectieve beheersing van het incident 

wordt bereikt. 

 

Het evaluatieonderzoek is uitgevoerd in de periode augustus – oktober 2011. 

De volgende werkzaamheden zijn verricht. 

Allereerst is een aantal documenten6 geraadpleegd: plannen en procedures 

(rampenplan, draaiboek interne alarmering, crisisplan voor het onderdeel 

bevolkingszorg), incidentarchief Meldkamer Fryslân (MKF) als ook 

alarmeringslogboek, verslagen van relevante besluitvormende gremia - 

gemeentelijk beleidsteam (GBT), regionaal operationeel team (ROT), 

Commando Plaats Incident (CoPI), beleidsteam, ambtelijke stuurgroep, 

actiecentrum en werkgroepen -, publieksinformatie, verslagen van bewoners-

                                                           
5 Flanagan, J.C. The critical incident technique. Psychological Bulletin. 1954. 51: 327-358.  

Angelides, P. The development of an efficient technique for collecting and analyzing qualitative data: the analysis of critical 

incidents. Qualitative studies in education. 2001.  3: 429-442. 

6 Zie bijlage 1 voor een gedetailleerd overzicht van alle geraadpleegde documenten. 
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bijeenkomsten, persberichten en -verslagen, evaluatievragenlijsten7. We 

merken op dat niet alle verslagen van de besluitvormende gremia direct voor 

handen waren, daarnaast zijn ook niet alle verslagen even helder inzake wie nu 

welke besluiten en acties waarom en wanneer heeft ge- en ondernomen. Aan 

de hand van deze documenten heeft de Radboud Universiteit Nijmegen/ITS 

een feitenrelaas opgesteld. Dit feitenrelaas weerspiegelt een chronologisch 

verloop van  gebeurtenissen en acties en de daarop volgende acties en 

besluiten op de dagen 23, 24, 25, 26 en 27 mei. Vervolgens zijn met enkele 

sleutelpersonen  (telefonische)  gesprekken gevoerd - in totaal vier gesprekken 

-  ter aanvulling op het feitenrelaas en om blinde vlekken verduidelijkt te 

krijgen. 

Het feitenrelaas vormt de basis voor de eerste analyse. In de eerste analyse is 

gekeken naar vigerende plannen&procedures en is door Radboud Universiteit 

Nijmegen/ITS gekeken welke kritieke situaties er zich in het incident hebben 

voorgedaan. We hebben vastgesteld dat er zich in de bestrijding en beheersing 

van het incident geen kritieke situaties hebben voorgedaan; we willen hier 

alvast vermelden dat dit een compliment is aan de organisaties en 

functionarissen welke een rol hebben vervuld. Wel hebben we enkele 

opmerkelijke zaken geconstateerd in de eerste analyse.  

Vervolgens zijn drie evaluatiebijeenkomsten gehouden met betrokkenen. Op 

26 september is een bijeenkomst gehouden met functionarissen welke vorm 

hebben gegeven aan het proces bevolkingszorg. Bij het incident Antillenflat zijn 

de volgende deelprocessen van het totale proces bevolkingszorg betrokken 

geweest: communicatie, publieke zorg (opvangen&verzorgen en voorzien in 

primaire levensbehoeften), registratie van slachtoffers en schade, 

omgevingszorg (bebouwde omgevingszorg), nazorg en ondersteuning. Zowel  

functionarissen welke in de multidisciplinaire crisisorganisatie hebben 

gefunctioneerd (Officier van Dienst-Bevolkingszorg, hoofd sectie gemeenten, 

medewerkers sectie gemeenten) als functionarissen die een rol hebben gehad 

in de ambtelijke stuurgroep, het actiecentrum dan wel de opvanglocatie 

hebben in deze bijeenkomst geparticipeerd. 

Het strategisch niveau (zowel vertegenwoordigers van het GBT als het 

beleidsteam) vormde de doelgroep van de tweede bijeenkomst op 27 

                                                           
7 De gemeente Leeuwarden heeft snel na afloop van het incident een vragenlijst  uitgezet onder de medewerkers welke tijdens 

het incident een rol hebben vervuld. Onderwerpen zijn: van welk proces/actiecentrum maakte je deel uit, welke functie(s) had 

je tijdens het incident, welke taken en werkzaamheden heb je uitgevoerd, welke taken en werkzaamheden gingen goed en 

waarom, wat kan er worden verbeterd en waarom, hoe vond je de samenwerking en communicatie binnen je eigen team, met 

collega’s van andere teams en met externe partijen. 
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september. Ook woningbouwcorporatie WoonFriesland was in deze 

bijeenkomst vertegenwoordigd. 

De focus tijdens de laatste bijeenkomst op 6 oktober lag op de 

multidisciplinaire crisisorganisatie. Hiervoor is de as uitgenodigd, zijnde de 

leider CoPI en de Operationeel Leider (OL). Tevens heeft de ambtelijke 

portefeuillehouder multidisciplinaire samenwerking, zijnde de Regionaal 

Commandant Brandweer aan deze bijeenkomst deelgenomen. 

Het feitenrelaas en de eerste analyse, resulterend in de constatering van  

opmerkelijke zaken waren leidend in de voorbereiding van de 

evaluatiebijeenkomsten.  De bijeenkomsten zelf hadden tot doel leren en 

toetsen. Toetsen door met elkaar vast te stellen of het feitenrelaas en de 

eerste analyse wordt gedeeld.  Leren van en met elkaar door met name de 

opmerkelijke zaken te reconstrueren en hierop vervolgens met elkaar te 

reflecteren. Daarbij is vooral gezocht naar de belangrijkste (impliciete) 

aannames, overwegingen en inschattingen van functionarissen; immers deze 

zijn niet zichtbaar in schriftelijke bronnen. 

Tot slot zijn de resultaten van de drie bovengenoemde stappen door Radboud 

Universiteit Nijmegen/ITS verwoord in deze rapportage.    

 

Hierna wordt in paragraaf 2 een schets van de gebeurtenissen gegeven. We 

schetsen in hoofdlijnen de belangrijkste gebeurtenissen van 23 tot en met 27 

mei en het antwoord hierop door de multidisciplinaire en gemeentelijke 

crisisorganisatie en WoonFriesland. In paragraaf 3 volgt een reconstructie aan 

de hand van kritieke situaties (die tijdens dit incident beperkt zijn tot enkel 

opmerkelijke zaken), gevolgd door conclusies en aanbevelingen.  In paragraaf 4 

toetsen we aan de hand van de vigerende plannen&procedures of de 

multidisciplinaire crisisorganisatie c.q. het proces bevolkingszorg heeft gedaan 

wat we van ze zouden mogen verwachten op basis van het vigerend 

rampenplan. De opmerkingen en aanpalend aanbevelingen plaatsen we in het 

licht van het nieuw te verschijnen crisisplan. We sluiten af met een slotwoord 

(paragraaf 5). 

In de bijlagen vindt u achtereenvolgens een overzicht van gebruikte bronnen 

(documenten, gesprekken, evaluatiebijeenkomsten) en een lijst met gebruikte 

afkortingen.  
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2 Schets van de gebeurtenissen 
 

In deze paragraaf volgt een korte schets van de gebeurtenissen naar aanleiding 

van het instorten van een deel van de galerijen van de Antillenflat op maandag 

23 mei 2011. De schets loopt van het moment van instorten tot het moment 

dat de bewoners geïnformeerd werden over het al of niet terugkeren. 

 

Rond 12.20 uur die middag 

stort een deel van de galerijen 

in. Nadat het alarmnummer is 

gebeld arriveren kort na 12.30 

uur de eerste hulpdiensten. Er 

wordt vrij snel geconstateerd 

dat er geen slachtoffers zijn, 

maar dat de flat vanwege het 

niet veilig zijn van de galerijen 

wel zal moeten worden ontruimd. Rond 12.40 uur wordt opgeschaald naar 

GRIP2 wat betekent dat er 

naast een Commando Plaats 

Incident (CoPI) ter plaatse 

tevens een Regionaal 

Operationeel Team (ROT) in de 

brandweerkazerne van 

Leeuwarden zal worden 

geformeerd. Rond 12.50 uur 

start de ontruiming en zullen de 

bewoners worden opgevangen 

in het naast gelegen Friesland 

College. Tevens worden de 

nutsbedrijven gewaarschuwd 

en de verhuurder van (een deel 

van) de flat: woningcorporatie 

WoonFriesland. Rond 13.00 

uur wordt geconstateerd dat 

de gehele flat zal moeten 

worden ontruimd en wordt tevens opgeschaald naar GRIP3 wat betekent dat er 

een Gemeentelijk BeleidsTeam (GBT) zal worden toegevoegd aan het CoPI en 

ROT. Rond 13.30 uur melden de eerste bewoners zich bij de opvanglocatie 
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alwaar ze tevens door de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en 

Rampen (GHOR) worden gecheckt op eventuele gezondheidsklachten en door 

de gemeente worden geregistreerd. In de crisisoverleggen die die dag volgen 

(ondermeer 4x CoPI, 3x ROT, 4xGBT en 7x actiecentrum -AC- gemeente) wordt 

ondermeer opvang voor de nacht (voorlopig voor drie nachten in het WTC hotel 

Leeuwarden), catering, opvang 

voor huisdieren, toiletartikelen 

en (voorzieningen voor) 

medicijnen geregeld. Tevens 

wordt een onderzoek naar de 

constructie gestart, wordt een 

informatienummer geopend en 

wordt om 16.00 uur die dag 

een persconferentie gegeven. 

In de laatste GBT-vergadering van 16.45 uur wordt besloten de GRIP 3 situatie 

op te heffen en de volgende ochtend om 8.30 uur samen met WoonFriesland 

bijeen te komen om te kijken hoe verder. In de GBT-vergadering wordt melding 

gemaakt dat WoonFriesland om 19.00 uur een bewonersbijeenkomst 

organiseert in het WTC. Tot slot haalt de brandweer die avond (vrijwel alle) 

achtergebleven huisdieren uit de flat. 

 

Het beleidsteam komt ’s ochtends (eenmaal) bijeen; de gemeentelijke 

processsen publieke zorg (opvang&verzorging, het voorzien in primaire 

levensbehoeften), registratie van slachtoffers en schade, omgevingszorg als ook 

communicatie zijn opgeschaald. Vastgesteld wordt dat bewoners alleen mogen 

terugkeren als het onderzoek het ‘sein veilig’ oplevert. De communicatie zal 

steeds worden afgestemd en verloopt vervolgens via twee kanalen: gemeente 

en WoonFriesland. In het WTC is een informatiepunt voor de bewoners en 

tevens zullen er vaste dagelijkse communicatiemomenten zijn. Er komt een plan 

van aanpak ‘spullen uit huis’ (gemeente) dat zal worden afgestemd met de 

brandweer. De herhuisvesting op lange termijn zal worden opgepakt en 

voorbereid door WoonFriesland (waarbij wordt aangetekend dat eigenaren een 

eigen verantwoordelijkheid kennen waar het het vinden en financieren van 

herhuisvesting betreft). De kosten voor ‘bevolkingszorg’ (opvang en eerste 

levensbehoefte) zullen worden gedeeld door gemeente en WoonFriesland. 

Uitgezocht wordt hoe het zit met overige kosten (gemeente). Daarnaast wordt 

melding gemaakt dat dit incident een uitstraling heeft naar de rest van 

Nederland. 
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Voor de uitvoering van de besluiten komen die dag een ‘ambtelijke stuurgroep’ 

en actiecentrum gemeente beiden driemaal opeenvolgend bijeen. Allereerst 

worden de besluiten uit het beleidsteam in gang gezet en de 

bewonersbijeenkomst van 11.00 uur in het WTC voorbereidt. Bij de 

bewonersbijeenkomst blijkt dat er (uiteraard) veel vragen leven over eerste 

levensbehoeften, de spullen in het huis en een eventuele terugkeer. De 

bewoners krijgen te horen dat die terugkeer in ieder geval de komende twee 

dagen (zo lang het onderzoek loopt) en mogelijk ook daarna onzeker is.   Na de 

bewonersbijeenkomst komen stuurgroep en actiecentrum nog tweemaal bijeen 

om gevolg te geven aan de besluiten uit het beleidsteam en 

(informatie)verzoeken uit het informatiepunt in het WTC en naar aanleiding van 

de bewonersbijeenkomst. Naast het regelen van hele praktische zaken als 

eerste levensbehoeften werken een werkgroep ‘spullen uit huis’, 

juridisch/verzekering en herhuisvesting aan genoemde onderwerpen en 

worden via nieuwsbrief en informatiepunt zoveel mogelijk vragen beantwoordt 

en informatie gedeeld.  

Eind van de middag wordt een noodverordening van kracht, noodzakelijk om 

het terrein af te bakenen. Tevens is er die middag een bijeenkomst tussen 

gemeente, WoonFriesland, Friesland Bank Assurantien, Crawford expertise, 

Vereniging van Eigenaren en Econstruct, waar vooraleerst wordt afgesproken 

dat een onafhankelijk expertisebureau oorzaak en omvang van de schade zal 

onderzoeken. 

 

Woensdag 25 mei start met een vergadering van het beleidsteam, waarin de 

leden de stand van zaken krijgen teruggekoppeld uit de werkgroepen ‘spullen 

uit huis’, juridisch/verzekering en herhuisvesting. Gemeente heeft een 

verantwoordelijkheid voor de (eerste) opvang in het WTC tot donderdag, 

daarna ligt deze verantwoordelijkheid bij WoonFriesland. Het bouwkundig 

onderzoek vordert. De eerste resultaten bevestigen dat de tot dan toe 

genomen maatregelen door de gemeente terecht zijn. WoonFriesland zal 

definitief voorbereidingen moeten treffen voor het leeg halen van de huizen. Er 

wordt geconstateerd dat in verband met de aanwezige ‘multi problematiek’ van 

de bewoners expertise vanuit de gemeente in het WTC noodzakelijk is. 

De uitvoering geschiedt door de ambtelijke stuurgroep en het actiecentrum 

gemeente, die beide die dag twee maal bijeenkomen.  

Om 11.00 uur is weer een centrale bewonersbijeenkomst belegd in het WTC. 

Bewoners krijgen te horen dat morgen (26 mei) de uitkomst van het onderzoek 

wordt verwacht en daarmee de consequenties voor het betrekken van het 
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Donderdag 26 mei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gebouw.  

Daarnaast wordt gemeld dat vandaag in het teken 

staat van het uit huis halen van spullen. Hangende 

het onderzoek is er voor gekozen om de bewoners  

- met inachtneming van maximale veiligheids-

maatregelen - de gelegenheid te bieden  enkele 

persoonlijke en noodzakelijke spullen uit het huis te halen. Bewoners worden 

hierin gefaciliteerd, onder meer door het uitreiken van een checklist. Voorts 

worden mededelingen gedaan voor de huurders (stopzetting huur per 1 juni, 

overleg met verzekeringsmaatschappij, eventuele hulp door gemeente bij acute 

financiële problemen dan wel bij het invullen van formulieren) en de eigenaren 

(na het bekend worden van de resultaten van het onderzoek kan vergadering 

Vereniging van Eigenaren (VvE) worden belegd op vrijdag 27 mei). 

In de vergaderingen van zowel de ambtelijke stuurgroep als ook het 

actiecentrum staat een terugkoppeling uit de diverse werkgroepen op de 

agenda. De werkgroep ‘spullen uit huis’ meldt dat alles volgens planning 

verloopt. Daar waar bewoners het niet aandurven wordt een passende 

oplossing voorgesteld. Vanuit de werkgroep juridisch/verzekeringen wordt 

gemeld dat er intensieve gesprekken met verzekeraar zijn, dat gemeentelijke 

expertise bij het invullen van formulieren in het WTC noodzakelijk is en dat de 

praktische overdracht van de verantwoordelijkheid van gemeente naar 

WoonFriesland op vrijdag 27 mei zal plaatsvinden. De gemeente is 25 mei druk 

geweest om een complete bewonerslijst te realiseren (sommige bewoners zijn 

wel geregistreerd maar staan niet in het GBA, andere bewoners staan wel op de 

GBA-lijst maar niet op de registratielijst in het opvangcentrum).  

 

Evenals de twee voorgaande dagen laat donderdag 26 mei een vergelijkbare 

structuur zien. Het BT start vroeg in de ochtend met haar vergadering, gevolgd 

door een informatiebijeenkomst voor bewoners om 11.00 uur. Daarna komen 

zowel de ambtelijke stuurgroep als het actiecentrum twee keer die dag bijeen. 

In het BT volgt een terugkoppeling van het bouwkundig onderzoek. Hieruit blijkt 

dat de situatie zowel wat betreft de galerijen als de balkons onveilig is. Het BT 

besluit hierop de Antillenflat voor onbepaalde tijd ontoegankelijk te verklaren 

en pas weer vrij te geven als het sein veilig kan worden gegeven. De uitkomst 

van het bouwkundig onderzoek moet gedeeld worden met de bouwinspectie. 

Bij sommige bewoners leeft een gevoel van onveiligheid naar aanleiding van de 

actie ‘spullen uit huis’. Verder volgt een terugkoppeling vanuit de werkgroep 

juridisch/verzekeringen: WoonFriesland zal de kosten voor de 
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Vrijdag 27 mei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inboedelverhuizing voor hun rekening nemen alsook een inrichtingsvergoeding 

verstrekken aan zowel huurders als eigenaar-bewoners. In het kader van 

herhuisvesting wordt gemeld dat morgen eerste vervangende woningen voor 

huurders beschikbaar zullen zijn. Kopers hebben een eigen 

verantwoordelijkheid in het vinden van vervangende woonruimte, maar 

WoonFriesland vervult een eventueel bemiddelende rol hierin. De inhoud van 

de laatste plenaire bewonersbijeenkomst in het WTC wordt voorbereid; een 

bewonersbijeenkomst waarin zowel gemeente, WoonFriesland, VvE als ook de 

Friesland Bank Assurantiën een rol vervullen en daarmee richting bewoners 

verantwoordelijkheden aangeven en markeren. Het BT besluit dat deze BT-

vergadering de laatste vergadering is in deze setting. 

Met de uitvoering van de besluiten alsmede met de punten welke naar voren 

zijn gekomen tijdens de informatiebijeenkomst gaan zowel ambtelijke 

stuurgroep als actiecentrum aan de slag. Een evaluatie van de 

informatiebijeenkomst laat zien dat met name de eigenaar-bewoners 

geëmotioneerd zijn (kosten herhuisvesting voor eigen rekening, mogelijke 

waardedaling eigendom alsmede dubbele woonlasten). De gemeente is 

gevraagd een antwoord te geven op vragen die leven inzake de gemeentelijke 

lasten als ook gedane bestuurlijke toezeggingen (‘bewoners mogen niet de 

dupe worden’). Beslist wordt dat de gemeente aanwezig zal zijn bij de 

vergadering van de VvE op 27 mei. De VvE zal opdrachtgever zijn voor het 

bouwkundig onderzoek; de gemeente ontvangt een afschrift.  Na vandaag is de 

rol van de gemeente meer faciliterend, waarbij zij nog wel in de bestuurlijke 

besluitvorming en de zorgtaak een rol heeft (ook de ambtelijke stuurgroep zal 

niet meer bijeen komen, zaken worden vanaf dan voorbereid en afgehandeld in 

het actiecentrum). WoonFriesland is verantwoordelijk voor het 

‘woonvraagstuk’ en de verzekeraar voor het ‘verzekeringsvraagstuk’. 

 

Het actiecentrum komt vrijdag 27 mei tweemaal bijeen. De bijeenkomst van 

VvE waarbij de wethouder aanwezig zal zijn, wordt voorbereid (bestuurlijk met 

name hoe om te gaan met gedane toezeggingen, aanwezigheid slachtofferhulp 

als ook beveiliging). Er  wordt een brief opgesteld waarin WoonFriesland 

toestemming krijgt voor het slopen van de galerijen en balkons. Praktische 

zaken als bereikbaarheid in weekend als ook het verzamelen van documenten 

ten behoeve van dossiervorming worden doorgenomen. Daarnaast wordt de 

overdracht van de gemeentelijke verantwoordelijkheid naar WoonFriesland 

gemonitord. 

De burgemeester informeert de gemeenteraad via een brief over het verloop 
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van de gebeurtenissen van die week. 

 

Na de eerste week volgt nog een aantal overleggen (30 mei, 31 mei, 7 juni, 14 

juni, begin september), waarin  gemeente, WoonFriesland, VvE, Friesland Bank, 

Slachtofferhulp, GGD met respect voor ieders verantwoordelijkheid belangrijke 

zaken rondom herhuisvesting, individuele zorg (bijvoorbeeld vervoer richting 

school), verzekeringen, het herstel van de flat als ook de terugkeer bespreken. 

Op 29 juni is nog een centrale bewonersbijeenkomst georganiseerd. Ook heeft 

de burgemeester een bijeenkomst belegd voor alle gemeentelijke 

functionarissen welke een rol hebben gehad in de crisisorganisatie.   
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Bereikte resultaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestatie van formaat 

 

 

 

 

 

3 Kritieke situaties, conclusies en aanbevelingen 

 

Hierna behandelen we de situaties uit de incidentbestrijding die stof tot 

overwegen/leren opleveren. Dat doen we door aan de hand van de ‘critical 

incident technique’ op zoek te gaan naar situaties in de incidentbestrijding met 

(potentieel) grote gevolgen of anderszins opmerkelijke situaties. Dit zijn immers 

doorgaans de situaties die stof tot overwegen/leren voortbrengen.   

 

Daarbij beginnen we met te vermelden dat we na het maken van het 

feitenrelaas en de eerste analyse hiervan constateren dat er zich feitelijk geen 

echt kritieke situaties hebben voorgedaan tijdens de incidentbestrijding. Het 

incident zelf en de incidentbestrijding daarna hebben (gelukkig) geen situaties 

voortgebracht met (potentieel) grote gevolgen zoals slachtoffers of 

onherstelbare schade (afgezien uiteraard van de instorting zelf).  

Dat is direct een grote pluim op de hoed van de hulpverleningsdiensten en de 

gemeente. Zowel op de dag zelf als in de dagen erna is adequaat opgetreden. 

De flat is snel ontruimd (inclusief uiteindelijk vrijwel alle huisdieren), bewoners 

zijn opgevangen, verzorgd en voorzien van eerste levensbehoeften, bewoners 

zijn in staat gesteld de belangrijkste zaken uit hun huizen te halen, bewoners 

zijn steeds (zo goed mogelijk) geïnformeerd en uiteindelijk is er duidelijkheid 

gebracht en perspectief geboden voor de bewoners waarbij, naast uiteraard 

zicht op alternatieve huisvesting, zo ook een verhuisvergoeding en een eerste 

uitkering van de verzekeraar tot stand zijn gebracht. De gemeente Leeuwarden 

heeft dit gerealiseerd in goede harmonie met woningbouwcorporatie 

WoonFriesland, die zich  in hun rol als probleemeigenaar vrijwel vanaf het begin 

na het ineenstorten verantwoordelijk hebben gevoeld om samen met de 

gemeente voor de bewoners passende oplossingen te bieden. 

In alle redelijkheid kan worden gesteld dat daarmee een prestatie van formaat 

is neergezet. 

 

Dat neemt niet weg dat hulpverleningsdiensten en gemeente daarmee niet alle 

ongemak en pijn van de bewoners hebben kunnen wegnemen. Het onverwijld 

moeten verlaten of niet meer mogen betreden van huis en haard is en blijft 



November 2011 

14/32 

Evaluatie Incident Antillenflat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste 

opmerkelijke situatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ingrijpend en heeft nare gevolgen, hoe hard er ook is gewerkt. 

Het is ook niet zo dat terugkijken op de incidentbestrijding helemaal niets aan 

leer- en verbeterpunten oplevert. Uiteraard hebben zich ook in deze 

incidentbestrijding situaties voorgedaan die stof tot overwegen/leren 

opleveren. Zoals gezegd hebben er zich geen kritieke situaties voorgedaan en 

zijn het daarmee ‘slechts’ de opmerkelijke situaties die hierna de revue 

passeren. Elke situatie wordt kort beschreven gevolgd door een conclusie en 

aanbeveling (aangegeven met een ‘�’).  

 

Wijze van opschaling 

Nadat een deel van de galerijen van de Antillenflat rond 12.20 uur die maandag 

is ingestort wordt, nadat de eerste hulpdiensten snel ter plaatse zijn, rond 

12.40 uur opgeschaald naar GRIP 2. Vervolgens wordt er rond 13.00 uur na 

melding vanuit de gemeente en door tussenkomst van de regionaal 

commandant van dienst brandweer opgeschaald naar GRIP 3. 

Op zich is een getrapte opschaling niet opmerkelijk (het beeld kan langzaamaan 

duiden op de behoefte aan een hoger GRIP-niveau), echter de opmerkelijkheid 

is gelegen in het feit dat - mede gelet op het snel beschikbaar komen en alom 

voorhanden zijn van fysieke beelden van de situatie ter plaatse - de opschaling 

naar GRIP 3 niet direct heeft plaatsgevonden. Mede omdat zichtbaar was en 

daarmee direct duidelijk dat dit incident een behoorlijke bestuurlijke impact 

zou hebben en dus een groot beroep zou doen op alle gemeentelijke 

functionarissen om het proces bevolkingszorg met de onderliggende 

deelprocessen op te starten. Uit de evaluatiebijeenkomsten is gebleken dat de 

fysieke beelden ook voor vele gemeentelijke functionarissen aanleiding waren 

om te anticiperen op hun rol bij dit incident.  

Daarnaast is de wijze waarop uiteindelijk naar GRIP 3 werd opgeschaald (door 

tussenkomst van de regionaal commandant van dienst) enigszins opmerkelijk. 

In de reflectieve evaluatiebijeenkomst naar aanleiding van de casus Antillenflat 

merkte de operationeel leider hierover op dat er in zijn beleving ‘feitelijk al 

gewerkt werd volgens GRIP 3’ en dat daarmee het afkondigen van GRIP 3 

slechts een formalisering was. 

 

Conclusie en aanbeveling 

Adequate incidentbestrijding is gebaat bij een snelle en expliciete opschaling. In 

de casus Antillenflat had nadrukkelijker kunnen worden vastgesteld dat er 

sprake kon zijn van een behoorlijke bestuurlijke impact en daarvandaan had er 

sneller en explicieter  kunnen worden opgeschaald naar GRIP 3. 
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Maak ‘bestuurlijke impact’ concreet in CoPI en zeker in ROT-oefeningen, 

bijvoorbeeld door de bestuurlijke duiding letterlijk in de oefening te betrekken 

(bijvoorbeeld middels een bestuurder). Verwerk deze duiding vervolgens aan de 

hand van enkele vuistregels in het nieuwe crisisplan en meer in het bijzonder  

het plan CoPI en zeker het plan ROT.  

 

Verslaglegging van de besluitvorming (c.q. informatiemanagement) 

De communicatie tussen de ‘as’ (CoPI-ROT-GBT) verloopt in het begin veelal 

telefonisch en de CoPI- en ROT-verslagen waren absent bij aanvang van het 

evaluatieonderzoek. De verslagen die er uiteindelijk zijn gekomen zijn veeleer 

‘krabbels’ dan verslagen met een duidelijke weergave van acties en besluiten. 

Overigens waren ook niet alle verslagen vanuit de gemeentelijke kolom van een 

gelijk niveau. Buiten het feit dat dit het maken van een feitenrelaas bemoeilijkt 

(de ‘tweede’ functie van verslaglegging: verslaglegging van de crisis) bemoeilijkt 

het evenzeer een heldere, gecoördineerde incidentbestrijding (de ‘eerste’ 

functie van verslaglegging: verslaglegging in de crisis). Immers weten van elkaar 

welke acties en besluiten zijn genomen en welke vragen er nog leven zijn 

essentialia voor de incidentbestrijding. De (interne) communicatie in de eerste 

uren, die overigens vrijwel altijd hectisch en tegenstrijdig is, werd hierdoor in 

ieder geval niet bevorderd getuige bijvoorbeeld de vraag of nu de hele flat 

moest worden dan wel was ontruimd. Met de komst van het netcentrisch 

werken is de verslaglegging in de crisis duidelijk belegd (via informatiemanagers 

en het Landelijk Crisismanagement Systeem) maar het bijhouden van de 

belangrijkste acties, besluiten en vragen blijft mensenwerk dat in teams tot 

stand wordt gebracht. 

  

Conclusie en aanbeveling 

De verslaglegging in de crisis (en daarmee eveneens de verslaglegging van de 

crisis) liet bij de casus Antillenflat zeker waar het het CoPI en ROT betreft te 

wensen over. Dat bemoeilijkt niet alleen het maken van een feitenrelaas maar 

ook de communicatie tijdens (de eerste uren van) het incident en daarmee een 

heldere en gecoördineerde incidentbestrijding. Het is van belang helder doel en 

status van de rampbestrijdings- en crisisbeheersingsstructuur te markeren in 

het besluitvormingsproces en daarvan afgeleid de verslaglegging.  

Met de komst van het netcentrisch werken is deze functie nadrukkelijker belegd 

(via informatiemanagers en het Landelijk Crisismanagement Systeem) maar het 

bijhouden van de belangrijkste acties, besluiten en vragen blijft mensenwerk 

dat in teams tot stand wordt gebracht. 
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Heb bij de implementatie van het netcentrisch werken vooral ook aandacht 

voor het mensenwerk dat blijft: het wijzen op het markeren van doel en status 

van de structuur door voorzitter in samenspel met team en voorts het 

bijhouden van de belangrijkste acties, besluiten dat in teams tot stand wordt 

gebracht. Het netcentrisch werken is in die zin in plaats van een oplossing voor 

het geconstateerde probleem veeleer een schijnwerper die het probleem nog 

duidelijker belicht.  

 

Ondersteunende rol ROT 

In het rampenplan van de gemeente Leeuwarden (dat overigens weldra wordt 

vervangen door het regionale crisisplan) valt te lezen dat het ROT ‘de opdracht 

heeft het CoPI en de actiecentra van de verschillende diensten in raad en daad 

bij te staan’. Onder die actiecentra valt dus ook het actiecentrum gemeente dat 

bij de casus Antillenflat flink aan het werk moest (ondermeer opvangen en 

verzorgen, registreren, voorzien in eerste levensbehoeften en last but not least 

pers- en publieksvoorlichting). We stellen vast dat het met raad en daad 

bijstaan van het actiecentrum gemeente beperkt is gebleven tot de eerste dag 

van het incident. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de gemeentelijke 

kolom na enkele vergaderingen in het ROT, waarbij gesproken is over hulp van 

het ROT, uiteindelijk constateerde meer nodig te hebben dan op dat moment 

door het ROT kon worden geboden.  Uit de evaluatiebijeenkomsten is naar 

voren gekomen dat ondanks een vrij snelle briefing door de OL, (het hoofd van) 

de sectie gemeenten niet ervaart dat binnen het ROT de impact voor het proces 

bevolkingszorg echt wordt ervaren. De OL heeft in een evaluatiebijeenkomst 

aangegeven dat dit incident niet te scharen valt onder een klassiek incident 

waarbij het accent ligt op de traditioneel bij een incident betrokken partners 

brandweer, politie, GHOR. Ook voor de OL en in zijn kielzog het ROT bleek een 

zo evidente nadruk op het proces bevolkingszorg in de beheersing van het 

incident een novum. Dit maakte dat OL als ook ROT zoekende waren wat bij dit 

incident de taken waren voor het ROT. Gevoegd bij het feit dat (de werkwijze 

van) het ROT voor de gemeentelijke functionarissen nog geen natuurlijke 

vanzelfsprekendheid is, nog afgezien van de weinige faciliteiten8, maakt dat de 

gemeente op grond van haar verantwoordelijkheid, zowel bestuurlijk als 

operationeel, besloten heeft een (eigen) ‘projectorganisatie’ gemeenten in te 

richten.  

                                                           
8 Ten tijde van het incident op 23 mei was het ROT nog gehuisvest bij de brandweer Leeuwarden aan de Altlânsdyk. De 

faciliteiten in de brede zin van het woord lieten op deze locatie te wensen over. Met de komst van de Noordelijke Meldkamer 

in Drachten, alwaar het ROT Fryslân de beschikking heeft over een goed geoutilleerde ruimte,  zal dit punt verleden tijd zijn. 
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De vraag is natuurlijk hoe deze ondersteuning er eventueel uit had kunnen zien. 

Het ROT en in het bijzonder de OL zou meer als ‘beoogde spin in het web van 

de incidentbestrijding’ kunnen fungeren en daarmee een meer faciliterende, 

coördinerende rol in het crisismanagement kunnen spelen. Een van de zaken 

die daar bij hoort is het vooruitkijken, bedenken hoe de situatie er over een 

flink aantal uren uitziet. Zo had bijvoorbeeld aan het einde van de eerste dag op 

ROT-niveau nagedacht kunnen worden wat de dagen na de eerste hectische 

dag zouden brengen, inclusief de al dan niet ondersteunende rol daarbij van het 

ROT. 

 

Conclusie en aanbeveling 

De ondersteunende rol van het ROT richting, in dit geval, het actiecentrum 

gemeente is bij de casus Antillenflat beperkt gebleven tot de dag van het 

incident. Het onvoldoende hebben van ervaring met incidenten waar de kolom 

gemeente een zo nadrukkelijke rol speelt, terwijl de  meer ‘traditionele’ 

kolommen enkel ondersteunend zijn, heeft het ROT zeker parten gespeeld. 

Daarbij moet tevens worden opgemerkt dat de gemeentelijke kolom na enkele 

vergaderingen in het ROT, waarbij gesproken is over hulp van het ROT, 

uiteindelijk constateerde meer nodig te hebben dan op dat moment door het 

ROT kon worden geboden.  

 

Ga als hulpverleningsdienst Fryslân in gesprek met gemeenten en expliciteer de 

ondersteunende rol van het ROT aan de hand van casuïstiek zoals de 

Antillenflat (sterke nadruk op de gemeentelijke kolom). Verwerk de uitkomst 

hiervan in de planvorming via het opstellen van een eenvoudige rolbeschrijving: 

welke ondersteuning kan worden verwacht bij een incident met een sterke 

nadruk op de gemeentelijke kolom.  

Oefen voorts de samenwerking en werk aan rolvastheid hieromtrent van OL en 

sectie gemeenten. 

Daarnaast verdient het aanbeveling om in het bijzonder de OL’s - als voorzitters 

van een ‘spin-in-het-web’ fungerend ROT - vaker met korte casuïstiek 

‘bestuurlijk te prikkelen’.  

 

Afschaling 

De afschaling verliep bij de casus Antillenflat opmerkelijk. In de laatste GBT-

vergadering op de dag van het incident (16.45 uur) wordt besloten de GRIP 3 

situatie op te heffen. Tevens wordt daar besloten om als gemeente en 

woningcorporatie de volgende dag om 8.30 uur bijeen te komen. Tijdens de 
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evaluatiebijeenkomst komt naar voren dat de sectie gemeenten in het ROT 

onvoldoende gekend is in de beslissing om af te schalen. Hoe de communicatie 

hierover is verlopen tussen bestuurder en OL is uit de verslagleggingsinformatie 

en de verkregen informatie tijdens de evaluatiebijeenkomsten onvoldoende 

vast te stellen. Een kleine twee uur later (iets voor half zeven die avond) meldt 

de officier van dienst Brandweer aan de meldkamer dat ‘afgeschaald wordt 

naar GRIP 0’. Blijkbaar was er sprake van een getrapte afschaling. De dag na het 

incident blijven er, ondanks de afschaling, opgeschaalde termen in omloop (er 

wordt in de verslagen gesproken van vergaderingen van het beleidsteam en 

actiecentrum). Tegelijkertijd komen er nieuwe termen bij (ambtelijke 

stuurgroep en werkgroepen). In de brief van de burgemeester aan de 

gemeenteraad aan het einde van die week wordt gesproken van een 

‘beleidsteamoverleg van B&W samen met (woningcorporatie) Woonfriesland’ 

en een ‘aansluitend crisisteamoverleg’.  

Op zich is er vanuit de wet (veiligheidsregio’s) geen directe koppeling tussen 

een GRIP-opschaling en de bevoegdheden die de burgemeester uitoefent in het 

kader van die wet. Maar door een afschalingsbeslissing te nemen en vervolgens 

wel gebruik te maken van ‘opgeschaalde termen’ wordt het er niet duidelijker 

op welke de status is van de overleggen die dan plaatsvinden. Bovendien is met 

de afschalingsbeslissing in het GBT niet geëxpliciteerd naar welke structuur 

vervolgens wordt teruggeschaald (de normale fase of toch een soort 

tussenfase), maar belangrijker nog wat vervolgens verwacht mag worden van 

de gemeentelijke organisatie in die normale-/tussen-/crisis- fase zowel naar de 

eigen organisatie als naar betrokken derden. Een explicietere afschaling 

(inclusief vermelding van de structuur en status) had wellicht mede in de hand 

kunnen werken dat expliciet nagedacht was over een eventuele rol van de 

hulpverleningsdiensten c.q. het ROT. 

 

Conclusie en aanbeveling 

In de casus Antillenflat werd de status van de overleggen na de eerste dag er 

niet duidelijker op door een afschalingsbeslissing te nemen en vervolgens wel 

met opgeschaalde termen te blijven werken.  Mede daardoor bleef de 

eventuele ondersteuning door de hulpverleningsdiensten c.q. het ROT in de 

dagen na het incident impliciet. 

 

Neem in oefeningen van GBT/RBT steeds mee welke de structuur en status is 

van of na de afschaling. Expliciteer de overwegingen evenals de structuur en 

status en verwerk deze in het plan afschaling en/of nazorg uit het crisisplan. 
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Gemeentelijke crisisorganisatie (na de eerste dag) 

Zoals gesteld bij de afschaling was de status van de crisisoverleggen na de 

eerste dag niet altijd even helder. Kijkend naar de structuur stellen we vast dat 

er gewerkt is volgens een constructie die doet denken aan de 

drielagenstructuur uit de GRIP-opschaling: er was een strategische laag (het 

‘beleidsteamoverleg met B&W en Woonfriesland’), een tactische laag (de 

‘ambtelijke stuurgroep’) en een uitvoerende laag (het actiecentrum met 

daarbinnen/daaronder de ingestelde werkgroepen). Naast datgene wat we 

reeds hebben opgemerkt bij de afschaling (expliciteren structuur en status 

helpt te verduidelijken wat je van elkaar mag verwachten) is het ook zo dat de 

gemeente met deze werkwijze een enorme veerkracht aan de dag heeft gelegd 

en zich blijkbaar met gemak vormt naar datgene wat de situatie vraagt. Met 

name ook het vervangen van functionarissen, die niet opgewassen blijken tegen 

hun taak en de instelling van specifieke werkgroepen, die elk met een 

onderdeel (‘spullen uit huis’, ‘juridisch/verzekeringen’ en ‘herhuisvesting’) aan 

de slag gaan getuigt hiervan, en bewijst wellicht dat incidentbestrijding vooral 

ook neerkomt op binnen kaders improviseren. In dat opzicht zijn de nieuwe 

draaiboeken bevolkingszorg in het concept crisisplan wellicht een tikje te 

uitgebreid en doen ze iets vermoeden (‘draaiboeken’) wat de crisispraktijk niet 

direct weerspiegelt. Uitgaan van de (in de praktijk gebrachte) veerkracht - en   

minder het zoeken in uitgebreide plannen -  lijkt dan een goed devies.  

 

Conclusie en aanbeveling 

Met de werkwijze na de eerste dag heeft de gemeente een enorme veerkracht 

getoond en zich blijkbaar moeiteloos gevormd naar datgene wat de situatie 

vraagt. Dit contrasteert wellicht met de uitgewerkte draaiboeken 

bevolkingszorg uit het concept crisisplan. 

 

Ga meer uit van die veerkracht en maak van de draaiboeken bondige 

‘werkkaders’ (uitgangspunten, werkwijze). Rekruteer vervolgens (louter) 

mensen die gewend zijn binnen kaders te improviseren. 

 

Rekbaarheid begrip bevolkingszorg 

In de dagen na het incident is met name met de processen opvang en 

verzorging vorm en inhoud gegeven aan het begrip ‘bevolkingszorg’, de nieuw 

gehanteerde term in het besluit veiligheidsregio’s die duidt op de 

verantwoordelijkheid van gemeenten bij crisis. Uit de evaluatiebijeenkomsten 
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komt naar voren dat er op strategisch niveau discussies zijn gevoerd over de 

inhoud van het begrip bevolkingszorg, zeker ook in relatie tot wie de gemeente 

wil zijn en het beeld dat je als gemeente wil uitstralen.  De gemeente heeft het 

begrip bevolkingszorg bewust ruim opgevat en heeft bijvoorbeeld ook, namens 

alle gedupeerden, bemiddeld bij het realiseren van een verhuisvergoeding en 

een eerste uitkering door de verzekeraar. Dat de bevolkingszorg echter niet 

grenzeloos is werd pregnant duidelijk toen in een van de 

informatiebijeenkomsten de (bestuurlijke) uitspraak werd gedaan dat 

‘bewoners niet de dupe mogen worden’. In de (vele) verzoeken9 die richting 

gemeente zijn geuit heeft deze uitspraak wellicht een ‘grensverleggende’ 

uitwerking gehad die door sommige medewerkers als ‘te grensverleggend’ 

werd ervaren. Mede gezien de precedentwerking in (en wellicht ook na) de 

crisis zijn de verzoeken terecht op enig moment ter discussie gesteld.  

 

Conclusie en aanbeveling 

De gemeente heeft in de casus Antillenflat een ruime interpretatie van het 

begrip bevolkingszorg gehanteerd en heeft vele verzoeken richting gemeente 

ingewilligd. Tegelijkertijd is er, mede onder invloed van een bestuurlijke 

uitspraak tijdens een van de informatiebijeenkomsten (‘bewoners mogen niet 

de dupe worden’), op enig moment paal en perk gesteld. 

 

Durf een grens aan te geven bij het invullen van de bevolkingszorg en durf 

daarmee te steunen op de zelfredzaamheid van burgers, immers basis in 

reguliere gemeentelijke wetgeving (ondermeer participatiewet en WMO) en 

een van de uitgangspunten van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.  

 

Hierna behandelen we tot slot enkele leer/verbeterpunten uit het proces 

bevolkingszorg. We hebben er uitdrukkelijk voor gekozen om niet een hele 

reeks leer/verbeterpunten te benoemen en die vervolgens allemaal te voorzien 

van een conclusie en aanbeveling. Zoals bij de behandeling van de 

gemeentelijke crisisorganisatie reeds is gesteld, constateren we dat de 

gemeente een enorme veerkracht heeft getoond en zich blijkbaar moeiteloos 

kan vormen naar datgene wat de situatie vraagt. Daarvandaan hebben we de 

aanbeveling gedaan meer uit te gaan van die veerkracht door van de huidige 

draaiboeken bondige ‘werkkaders’ (uitgangspunten/werkwijze) te maken. Dit 

gevoegd bij het feit dat elke crisis er net weer anders uitziet, maakt dat wij 

                                                           
9 Te denken valt onder meer aan eerste levensbehoeften, vervoer, kinderopvang. 



November 2011 

21/32 

Evaluatie Incident Antillenflat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hierna wel de belangrijkste leer/verbeterpunten uit het proces bevolkingszorg 

aanstippen, omdat ze zeker het vermelden waard zijn, maar we afsluiten 

(afgezien van een aanbeveling omtrent alarmering) met de eerder gedane 

algemene conclusie en aanbeveling: er is veerkracht getoond, ga daar vanuit en 

zorg dat de draaiboeken die veerkracht ondersteunen.   

We stippen de leer/verbeterpunten hierna chronologisch aan. 

 

Allereerst verliep het alarmeren via de zogenaamde communicator niet 

vlekkeloos. De communicator is een belcomputer, die op basis van 

alarmeringslijsten automatisch en snel de gewenste functionarissen alarmeert. 

De communicator kende enkele (technische) haperingen en bovendien was niet 

iedereen even bekend met de te volgen procedure wanneer er wordt gebeld. 

Doordat het incident plaatsvond onder kantoortijd heeft dit de alarmering 

echter geen parten gespeeld. 

 

Heb blijvende aandacht voor alarmering. Ingestoken vanuit een eigen 

verantwoordelijkheid betekent dit het zorg dragen voor actuele lijsten en 

kennis hebben van processen/procedures (waaronder de werking van de 

communicator). 

 

Vervolgens liet de aansturing op de (eerste) opvanglocatie in eerste instantie te 

wensen over. Er werd niet direct voortouw genomen, de functionarissen van 

het proces CRIB waren pas een uur later aanwezig en mede als gevolg van 

onvoldoende aansturing waren sommige collega’s druk waar anderen 

toekeken. 

Ook was niet direct bekend welke de afspraken waren omtrent contracten met 

derden. Zo bleef de alarmering van het Rode Kruis achterwege en was niet 

meteen duidelijk wat bij dit incident verwacht kon worden van Salvage en de 

Verzekeraars Hulp Dienst.  Ook was er in het begin onduidelijkheid over de 

medicijnverstrekking die overigens later prima tot stand werd gebracht. 

Tot slot was het lastig de diverse vergaderklokken afgestemd te krijgen, waren 

de eigen medewerkers soms minder op de hoogte dan de bewoners en stemde 

de gevoelde stress in de ‘frontlinie’ (het Friesland College en later het WTC) 

soms niet overeen met de benodigde ondersteuning in de ‘backoffice’ (het 

stadskantoor).  

 

Al met al zaken die kenmerkend zijn voor buitengewone omstandigheden. Er is 

veel onzeker en onduidelijk en er moet desalniettemin toch gehandeld worden. 
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Dat vraagt om zowel sturing als improvisatievermogen. Daarom hebben we, 

zoals hiervoor gesteld, er voor gekozen om niet voor elk leer- en verbeterpunt 

een oplossing te benoemen, maar willen we afsluiten met een eerder gedane 

aanbeveling. 

 

Ga meer uit van veerkracht en maak van draaiboeken bondige ‘werkkaders’ 

(uitgangspunten, werkwijze). Rekruteer vervolgens (louter) mensen die gewend 

zijn binnen kaders te improviseren. 
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4 Plantoets 

 

Los van een analyse aan de hand van ‘opmerkelijke situaties’ zetten we tevens 

het vigerende rampenplan10 af tegen de casus Antillenflat. Daarbij halen we 

enkele passages uit het vigerende rampenplan aan waarmee we willen 

illustreren wat in het geval van de Antillenflat verwacht had kunnen worden 

vanuit het rampenplan. Niet zozeer met het doel om aan te tonen dat er (al of 

niet bewust) op onderdelen van het plan is afgeweken, maar meer als opmaat 

naar het crisisplan dat het rampenplan gaat vervangen. Daarvandaan geven we 

in deze paragraaf, op basis van het ‘oude’ rampenplan, de casus Antillenflat en 

het nieuwe crisisplan, enkele suggesties ter overweging. 

 

Multidisciplinaire aanpak 

Op pagina 13 van het vigerende rampenplan (2009), derde alinea, staat dat “de 

incidentbestrijding in de gemeente Leeuwarden plaatsvindt door de 

hulpverleningsdiensten en de gemeente Leeuwarden gezamenlijk volgens de 

daarvoor geldende organisatie, werkwijze en instructies”.  

In de alinea daarna staat dat “…meteen wordt opgeschaald om de bestrijding 

vanaf het begin multidisciplinair aan te pakken en het risico van na-ijlen en 

vertraging van de bestrijding te voorkomen”.  

 

We stellen vast dat bovenstaande werkwijze voor zover het de casus 

Antillenflat betreft, zeker opgeld doet voor het Commando Plaats Incident 

(CoPI) waar hulpverleningsdiensten en gemeente de bestrijding van het 

incident, vanaf het begin, gezamenlijk hebben opgepakt. Zoals eerder gesteld 

constateren we evenwel dat er getrapt is opgeschaald naar GRIP 3 daar waar 

wellicht van meet af aan duidelijk was dat het instorten van een deel van de 

galerijen ook grote bestuurlijke impact zou hebben (instorting deel galerijen 

waarna ontruiming flat vraagt,  naast zorg bewoners,  om communicatie). 

 

Daar waar het het Regionaal Operationeel Team (ROT) betreft was de 

samenwerking tussen hulpverleningsdiensten en de gemeente Leeuwarden, 

mede vanwege het feit dat dit incident een evidente nadruk legde op 

bevolkingszorg en dus een minder ‘traditioneel’ karakter kende, minder 

vanzelfsprekend. Het rampenplan zegt daarover op pagina 14 onder het kopje 

ROT: “het ROT heeft als opdracht om het CoPI en de actiecentra van de 

                                                           
10 Rampenplan, vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders op 26 mei 2009. 
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verschillende diensten in raad en daad bij te staan in het bestrijden van een 

incident, ramp of zwaar ongeval. Het ROT is eveneens verantwoordelijk voor het 

uitwisselen van informatie met de voorzitter en adviseurs van het beleidsteam. 

Het ROT staat onder leiding van een Operationeel Leider (OL)…”. 

 

We stellen vast dat de sectie gemeenten in het ROT (gezien ook de in de vorige 

paragraaf benoemde redenen11) constateerde meer nodig te hebben dan op 

dat moment geboden werd door het ROT, waardoor een gezamenlijke aanpak 

onder leiding van de OL niet tot stand kwam. Het incident legde een sterke 

nadruk op de gemeentelijke verantwoordelijkheid (bevolkingszorg in de vorm 

van ondermeer communicatie, opvang en registratie) maar de vraag is of er 

dan, vanuit de veronderstelde ondersteuning bij het (multidisciplinair) 

bestrijden van  incidenten en crisis, niet meer verwacht had mogen worden van 

een ROT c.q. de OL. Tegelijkertijd stellen we vast dat deze wederzijdse 

rolverwachtingen ook onvoldoende zijn geëxpliciteerd tijdens de 

incidentbestrijding. De sectie gemeenten had hierin wellicht ook duidelijker 

kunnen vragen. 

Nu is de feitelijke gang van zaken (sectie gemeenten constateert meer nodig te 

hebben dan werd geboden) vastgesteld en als voldongen feit aangenomen. 

 

Een soortgelijke constatering geldt voor het contact van de OL met de 

voorzitter van het GBT. Uiteraard heeft dat contact plaatsgehad, maar heldere 

afspraken op welke wijze het ROT c.q. de OL het GBT c.q. de voorzitter “van 

informatie voorziet… en verantwoording aflegt” hebben wij in de bronnen niet 

kunnen waarnemen. Zeker gezien de impact die het incident had op de 

gemeente Leeuwarden na de dag van instorten, rijst de vraag of een ROT c.q. 

OL niet meer had kunnen c.q. moeten betekenen; ook de gemeente had hier 

meer aandacht voor  kunnen c.q. moeten vragen binnen het ROT. Zo had het 

ROT wellicht aan het einde van de dag van het incident via scenariodenken een 

aantal zaken dat zich in de dagen na het incident voordeed kunnen doordenken 

en zo de gemeente Leeuwarden feitelijk in raad en daad kunnen bij staan. 

 

Naar aanleiding van voorgaande constateringen verwijzen we naar de eerder 

                                                           
11 Uit gesprekken en de evaluatiebijeenkomsten blijkt dat in de optiek van de sectie gemeente het ROT en in het bijzonder de 

OL te weinig oog had voor het belang van bevolkingszorg. Ook plaatste de sectie gemeente vraagtekens bij het feit of de 

bestuurlijke impact voldoende werd ervaren.  

Vanuit de OL is tijdens de evaluatiebijeenkomst aangegeven dat de casus Antillenflat inderdaad geen klassiek 

hulpverleningsincident was, echter dat vanuit de sectie gemeente er ook een verantwoordelijkheid ligt om hiervoor expliciete 

aandacht te vragen bij de OL en dus het ROT. 
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gedane aanbeveling hieromtrent op pagina 17.  

 

(Multidisciplinaire) communicatie 

Op pagina 59-62 in het vigerend rampenplan (2009) wordt het plan 

communicatie beschreven. Daar staat op pagina 60 dat “de Politie Fryslân in 

GRIP 1-4 zorgt voor de persvoorlichting. Dit betekent onder meer, dat de 

persvoorlichting in eerste instantie wordt uitgevoerd onder de coördinerende 

verantwoordelijkheid van de leider CoPI door de persvoorlichter van de Politie 

Fryslân. De overige voorlichting vindt plaats binnen de kaders van dit (deel)plan 

communicatie voor zover de gemeente Leeuwarden als brongemeente wordt 

aangemerkt en de burgemeester van Leeuwarden optreedt als 

opperbevelhebber of coördinerende bestuurder.” Over de kaders van dit 

(deel)plan valt op pagina 59 te lezen dat “de informatie en opdracht voor de 

uitvoering van het plan communicatie -wat betreft aard en omvang en het 

benodigd hulpaanbod- wordt in GRIP 1 gegeven door de manager van Dienst 

Incidentbestrijding Leeuwarden en in GRIP 2-4 door of vanwege de Directeur 

van Dienst Leeuwarden (tevens hoofd sectie gemeente Leeuwarden in het 

ROT).” Op bladzijde 60 lezen wij nog dat “het plan communicatie wordt 

uitgevoerd door de procesmanager communicatie onder directe 

verantwoordelijkheid van de Directeur van Dienst Leeuwarden tevens hoofd 

sectie gemeente Leeuwarden in het ROT.” De procesmanager communicatie 

tenslotte geeft uitvoering aan het plan vanuit het actiecentrum gemeente.  

 

Wat opvalt aan het plan communicatie is dat de coördinerende 

verantwoordelijkheid verschuift vanaf GRIP 2. Daar waar in GRIP 1 in ieder geval 

de persvoorlichting nog onder de coördinerende verantwoordelijkheid van de 

leider CoPI plaatsvindt lijkt communicatie vanaf GRIP 2 onder de coördinerende 

verantwoordelijkheid van het hoofd sectie gemeenten in het ROT plaats te 

vinden. De uitvoering vindt vervolgens plaats vanuit het actiecentrum 

gemeente door de procesmanager communicatie. We stellen vast dat de 

hierboven beschreven werkwijze bij het incident Antillenflat is gehanteerd. 

De vraag rijst echter waarom de coördinerende verantwoordelijkheid bij GRIP 1 

wel bij ‘de as’ (lees leider CoPI) wordt belegd en vanaf GRIP 2 bij een van de 

multidisciplinaire partners (i.c. de gemeente). Het vanaf GRIP 2 beleggen van 

communicatie bij de gemeente roept mogelijk extra (afstemmings)problemen 

op. Zeker als een incident om écht multidisciplinair optreden vraagt, als er een 

kleinere gemeente bij het incident betrokken is als ook in een GRIP 4 situatie. 

Het feit dat bij een GRIP 2 situatie de gemeente de verantwoordelijkheid heeft 
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voor communicatie, heeft wellicht mede in de hand gewerkt dat de sectie 

gemeenten constateert meer nodig te hebben dan op dat moment werd 

geboden en de (afhandeling van de) incidentbestrijding vanaf dat moment ‘van 

de gemeente Leeuwarden’ werd. 

 

Naar aanleiding van voorgaande komen we tot de volgende aanbeveling: 

 

(Her)overweeg de constructie waarbij de coördinerende verantwoordelijkheid  

van de communicatie vanaf GRIP 2 is belegd bij het hoofd sectie gemeenten in 

het ROT (waarbij de uitvoering is belegd bij de procesmanager communicatie in 

het actiecentrum gemeente). Belangrijke afwegingen daarbij kunnen zijn de 

invulling van deze constructie bij echt multidisciplinaire incidenten, bij 

betrokkenheid van een enkele kleine gemeente en last but not least wanneer 

meerdere gemeenten (evt. met uitzondering van Leeuwarden) zijn betrokken.  

 

Verslaglegging en evaluatie 

Ondanks een aparte paragraaf in het rampenplan en ondanks de aanduiding bij 

elk deelplan op welke wijze wordt voorzien in verslaglegging stellen we vast dat 

de kwaliteit van de verslaglegging niet optimaal was. We stellen in zijn 

algemeenheid vast dat het niet meeviel om voor elk niveau (CoPI, ROT) op tijd 

verslagen aan te leveren en stellen tevens vast dat niet alle verslagen van een 

gelijk niveau waren. Zoals eerder opgemerkt heeft het de feitelijke 

incidentbestrijding niet bevorderd (verslaglegging in de crisis die moet zorgen 

voor een heldere, gecoördineerde aanpak) en bemoeilijkte dit het maken van 

een feitenrelaas. Daarom verwijzen we hier naar een eerder gemaakte 

aanbeveling hieromtrent op pagina 15-16. 

 

Voor zover het de evaluatie betreft stellen we vast dat deze evaluatie 

waarschijnlijk de laatste zal zijn die volgens het ‘oude regime’ (burgemeester en 

wethouders initiëren) tot stand komt. Met de komst van de Wvr ligt de 

verantwoordelijkheid bij (het bestuur van) de veiligheidsregio. 

We hebben niet kunnen vaststellen of er in het concept crisisplan opnieuw een 

plan evaluatie is opgenomen. Belangrijk is te vermelden dat evaluaties van 

incidenten/crisis nu ressorteren onder het kortste artikel uit de wet 

veiligheidsregio’s (artikel 23: het bestuur van de veiligheidsregio hanteert een 

kwaliteitszorgsysteem). Daarmee is evalueren van incidenten/crisis vooral ook 

een zaak van het continu verbeteren van de kwaliteit van rampenbestrijding en 

crisisbeheersing. Het continu verbeteren van deze kwaliteit is regionaal belegd. 
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Maak evalueren onderdeel van het (regionale) kwaliteitszorgsysteem. 

 

Draaiboeken bevolkingszorg 

Tot slot vragen we ons af of de nieuwe draaiboeken bevolkingszorg in het 

concept crisisplan passen op dat wat wij hebben geconstateerd met betrekking 

tot de (gemeentelijke) aanpak van het incident Antillenflat, namelijk het binnen 

kaders verantwoord improviseren. Tevens heeft de casus Antillenflat laten zien 

dat publieke- en omgevingszorg twee verschillende takken van sport zijn.  

 

Het nieuwe crisisplan moet in ieder geval een bruikbaar plan12 zijn voor 

diegenen die er op het moment suprême mee moeten werken.  Daarom willen 

we hier nogmaals verwijzen naar de eerder gemaakte aanbevelingen 

hieromtrent op pagina 19 en 21.  

  

                                                           
12 In een recente publicatie (2010) van Berenschot en het NICIS-Institute (Plannen in de praktijk, praktijk in de plannen – Drie 

benaderingen van de kloof tussen plan en praktijk in de crisisbeheersing)  wordt hier opnieuw gewag van gemaakt, zoals ook 

reeds eerder geconstateerd in een publicatie(2006) van het Landelijk Beraad Crisisbeheersing (Meerwaarde in plaats van 

meerwerk! State-of-the-art 2005: planvorming’). 

 



November 2011 

28/32 

Evaluatie Incident Antillenflat 

 

 

 5 Tot slot 

 

Terugkijkend op de incidentbestrijding stellen we vast dat 

hulpverleningsdiensten en gemeente in zijn algemeenheid de juiste dingen 

hebben gedaan: de flat is snel ontruimd, bewoners zijn opgevangen, verzorgd 

en voorzien van eerste levensbehoeften, bewoners zijn in staat gesteld de 

belangrijkste zaken uit hun huizen te halen, bewoners zijn steeds (zo goed 

mogelijk) geïnformeerd en uiteindelijk is er duidelijkheid gebracht en 

perspectief geboden voor de bewoners waarbij, naast uiteraard zicht op 

alternatieve huisvesting, zo ook een verhuisvergoeding en een eerste uitkering 

van de verzekeraar tot stand zijn gebracht. 

Alhoewel hulpverleningsdiensten en gemeente de juiste dingen hebben 

gedaan, kan de manier waarop op onderdelen worden verbeterd. Zo hadden 

op- en afschaling explicieter kunnen worden gemaakt evenals doel en status 

van structuur en werkwijze van de gemeente na de eerste dag van het incident. 

Tevens had daarbij de (eventuele) ondersteunende rol van het ROT richting 

‘oranje kolom’ (gemeenten c.q. bevolkingszorg) explicieter aan bod kunnen 

komen. Voor zover het de bevolkingszorg betreft stellen we vast dat de 

gemeente deze ruim heeft geïnterpreteerd en dat een enorme veerkracht aan 

de dag is gelegd om deze gerealiseerd te krijgen. 

Richting het nieuwe crisisplan geven we als overweging mee om zowel meer uit 

te gaan van de getoonde veerkracht als om de samenwerking tussen 

hulpverleningsdiensten en gemeente sterker te verankeren zodat bij volgende 

incidenten op alle niveaus en voor alle kolommen een werkelijk multidisciplinair 

antwoord kan worden gegeven als de (crisis)situatie daar om vraagt. Het 

multidisciplinair presteren, zowel tijdens (bijna) incidenten als tijdens 

oefeningen, zal in het vervolg via het (regionale) kwaliteitszorgsysteem zijn 

beslag krijgen. 
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 Bijlage 1: Bronnen 
  

 

Schriftelijke bronnen 

 

Opsteller 

  

Actiecentrum gemeente Leeuwarden. Verslagen plenaire 

vergaderingen 23 mei (13.30 uur, 14.30 uur, 15.15 uur, 

15.45 uur, 16.30 uur, 17.00 uur, 18.00 uur), 24 mei 

(10.00 uur, 11.45 uur, 15.00 uur), 25 mei (11.00 uur, 

14.30 uur), 26 mei (09.30 uur, 14.00 uur), 27 mei (10.00 

uur, 15.00  uur), 30 mei (10.00 uur), 31 mei (10.00 uur), 7 

juni (10.00 uur), 14 juni (11.00). 

Notulist actiecentrum gemeente 

Leeuwarden. 

Actiecentrum gemeente Leeuwarden. Besluitenlijst 23 

mei (13.15 uur, 15.25 uur). 

 

Actiecentrum gemeente Leeuwarden. Logboek 1 23 mei 

(13.15 uur – 14.37 uur), logboek 2 23 mei (14.42 uur – 

16.38 uur),  logboek 3 23 mei (16.41 uur – 18.05 uur). 

Secretaris actiecentrum. 

Aedes-Magazine 12/2011. De Antillenflat: reconstructie 

van een logistieke operatie. 

 

Alarmeringscomputer Fryslân, Kwalificatie en 

Uitzonderingsrapport, GRIP 2. 

Meldkamer Fryslân. 

Alarmeringscomputer Fryslân, Kwalificatie en 

Uitzonderingsrapport, GRIP3. 

Meldkamer Fryslân. 

Ambtelijke stuurgroep gemeente Leeuwarden. Verslagen 

plenaire vergaderingen 24 mei (09.30 uur, 12.30 uur, 

17.00 uur), 25 mei (09.30 uur, 17.00 uur), 26 mei (16.00 

uur, 17.00 uur). 

 

Basisregistratie bewoners Antillenflat (standaard).   

Beleidsteam gemeente Leeuwarden. Verslagen plenaire 

vergaderingen 24 mei  (08.30 uur), 25 mei (08.30 uur), 26 

mei (08.30 uur). 

 

Bewonersbijeenkomsten WTC 24 mei (11.00 uur), 25 mei 

(11.00 uur), 26 mei (11.00 uur). 

 

Bewonersbijeenkomst WTC 24 mei verslag. Notulist. 

Brief bewonersbijeenkomst WTC 24 mei.  

Burgemeester Leeuwarden. Bekrachtiging 

noodverordening Antillenflat dd. 25 mei. 

 

Burgemeester Leeuwarden. Reconstructieverslag.  

Burgemeester en wethouders Leeuwarden, Vve 

Antillenflat en WoonFriesland. Brief coulanceregeling 

Antillenflat Leeuwarden dd. 13 juli. 

 

Commando Plaats Incident. Dagboek 23 mei. Notulist CoPI. 

Commando Plaats Incident. Evaluatiebijeenkomst 24 mei 

n.a.v. instorting galerij Antillenflat dd. 23 mei. 

Notulist vanuit brandweer. 

Evaluatievragenlijsten (N=55) vanuit afdelingen 

bouwkundig (N=4), Communicatie zowel als groep (N=10) 

als individueel (N=3), CRIB (N=4), Financiën/juridisch 

(N=4), Leiding en coördinatie (N=5), Omgevingszorg 
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(N=4), Ondersteuning (N=5), Publieke zorg (N=17), 

Registratie&Slachtofferst (N=2), Spullen uit huis (N=7) en 

VROM (N=1). 

Gemeente Leeuwarden. Rampenplan (vastgesteld door 

het College van B&W op 26 mei 2009). 

 

Gemeente Leeuwarden. Draaiboek Interne alarmeringen 

(mei 2011). 

 

Gemeente Leeuwarden. Persbericht 25 mei. 

Berichtgeving Leeuwarder Courant Antillenflat voorbarig. 

 

Gemeente Leeuwarden. Welzijn Leeuwarden. Brief aan 

bewoners Antillenflat gratis hulp. 25 mei. 

 

Gemeente Leeuwarden. Beëindigen of overzetten 

nutsvoorziening bewoners Antillenflat (standaard). 

 

Gemeente Leeuwarden. Bruikleenovereenkomsten 

Antillenflat. 

 

Gemeente Leeuwarden. Brief overbrengen 

erkentelijkheid aan hulpverleningsdiensten, 

opvanglocaties, slachtofferhulp, beveiliging, 

dierenambulance en –opvang, betrokken MKB die 

bijgedragen hebben in de eerste levensbehoeften, 

WoonFriesland, FrieslandBank. 

 

Gemeentelijk Beleidsteam Leeuwarden. Verslagen 

plenaire vergaderingen 23 mei (14.00 uur, 14.45 uur, 

15.45 uur, 16.45 uur). 

Notulist GBT. 

Gemeentelijk Beleidsteam Leeuwarden. Besluitenlijst 23 

mei (14.00 uur, 14.45 uur, 15.45 uur). 

 

Gemeentelijk Beleidsteam. Persbericht 23 mei.  

Hotelboekingen WTC 26 mei – 29 mei.  

Incident-Archief. Meldkamer Fryslân. 

Nafase/vervolgtraject Antillenflat. Overleg 

WoonFriesland, Slachtofferhulp, Friesland Bank, 

Gemeente Leeuwarden (1 juni, 14 juni, 28 juni). 

 

Overleg WoonFriesland, Friesland Bank Assurantiën, 

Crawford Expertise, Vereniging van Eigenaren, Econstruct 

BV, gemeente Leeuwarden n.a.v. incident Antillenflat 

Leeuwarden, 24 mei (13.30 uur). 

 

Proces  CRAS. Logboek GRIP 3 Antillenflat (23 mei – 27 

mei). 

 

Publieksinformatie. Gemeente Leeuwarden. 23, 24, 25 en 

26 mei. 

 

Regionaal Operationeel Team. Verslagen 23 mei (14.30 

uur, 16.10 uur, 18.00 uur). 

 

Team Publieke Zorg i.h.k.v. Antillenflat. Gemeente 

Leeuwarden. Notulen 23 mei (15.00 uur, 16.45 uur). 

 

Werkgroep Spullen uit huis fase 1 Antillenflat (24 mei 

14.00 uur, 25 mei 08.30 uur (verklaring betreden woning 

voor eigen risico). 

 

WoonFriesland. Nieuwsbrief 26 mei.  

WoonFriesland. Persbericht 23 juni.  
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Gesprekken 

 

 

01.09.11  Voorzitter actiecentrum gemeente Leeuwarden en nazorgfase. 

Medewerker sectie gemeenten ROT 23 mei, actiecentrum gemeente 

Leeuwarden. 

01.09.11 Regionaal commandant brandweer. 

06.09.11 Operationeel Leider (telefonisch contact). 

07.09.11 Hoofd sectie gemeenten  23 mei, voorzitter ambtelijke stuurgroep 24, 25 en 

26 mei. 

 

 

 

Evaluatiebijeenkomsten 

26.09.11  Proces bevolkingszorg. 

Deelnemers die in multidisciplinaire crisisorganisatie hebben geparticipeerd, 

zijnde de OvD Bevolkingszorg (CoPI), Hoofd sectie gemeenten (ROT), 

Medewerker sectie gemeenten (ROT). 

Deelnemers in de monodisciplinaire (gemeentelijke) organisatie, zijnde: 

voorzitter ambtelijke stuurgroep, voorzitter actiecentrum, secretaris 

actiecentrum, twee vertegenwoordigers voor proces publieke zorg, een 

vertegenwoordiger voor proces CRIB, een vertegenwoordiger voor proces 

CRAS/Financiën,  een vertegenwoordiger voor proces omgevingszorg, een 

vertegenwoordiger voor proces communicatie.  

27.09.11 Strategisch niveau, zijnde GBT op 23 mei en beleidsteam op 24, 25 en 26 mei. 

Deelnemers zijn burgemeester, wethouder, plaatsvervangend 

gemeentesecretaris, commandant brandweer Leeuwarden, twee 

vertegenwoordigers voor proces communicatie, een vertegenwoordiger van 

WoonFriesland. 

06.10.11 Multidisciplinaire crisisorganisatie. 

Deelnemers vormen de as van de multidisciplinaire crisisorganisatie: leider 

CoPI, Operationeel Leider. Daarnaast is de Regionaal commandant brandweer 

aanwezig. 
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 Bijlage 2: Afkortingen- en begrippenlijst 
 

Afkorting Omschrijving 

AC Actiecentrum 

Bevolkingszorg Nieuwe term conform besluit veiligheidsregio’s die duidt op de 

verantwoordelijkheid van gemeenten bij crisis 

BT Beleidsteam 

CoPI Commando Plaats Incident 

CRIB Centraal Registratie en Inlichtingenbureau 

GBA Gemeentelijke basisadministratie 

GBT Gemeentelijk Beleidsteam 

GGD Gemeenschappelijke GezondheidsDienst 

GHOR Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen 

GRIP Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure 

GRIP 1 Multidisciplinaire bronbestrijding door operationele diensten en 

gemeente, opgeschaald naar CoPI 

GRIP 2 Multidisciplinaire bron- en effectbestrijding door operationele diensten en 

gemeente, opgeschaald  naar CoPI en ROT 

GRIP 3 Multidisciplinaire bron- en effectbestrijding door operationele diensten en 

gemeente, bedreiging van het welzijn (van grote groepen) van de 

bevolking binnen een gemeente, opgeschaald naar CoPI, ROT en GBT 

HS-GHOR Hoofd Sectie GHOR 

HvD Fryslân Hulpverleningsdienst Fryslân 

KCC Klanten Contact Centrum 

MKF Meldkamer Fryslân 

OL Operationeel Leider 

OvD-Bev Officier van Dienst Bevolkingszorg 

ROT Regionaal Operationeel Team 

VvE Vereniging van Eigenaren 

WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

WTC World Trade Center  

Wvr Wet veiligheidsregio’s 
 

  

 


